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วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
ครบ 117 ป เรื่อง “วิจัย นวัต กรรม เพื่อการพัฒ นาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒ นาที่ยั่งยื น” ในวัน ที่ 17
ธั น วาคม 2564 เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า รํ า ไพพรรณี พระบรมราชิ นี ในรั ช กาลที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณีเปนเจาภาพหลัก รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ประกอบดวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถั มภ รวมทั้ งมหาวิทยาลัย เครือ ขา ยความรว มมื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งถือเปน
ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหวา งเครือ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ทั้ ง ยัง เป ด โอกาสให นั ก วิจั ย เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการ
เผยแพรผลงาน สูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบดวย การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยาย ในรูปแบบออนไลน การมอบรางวัลนักวิจัยดีเดนประจําป 2564
แกนักวิจัย ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้จะสามารถเผยแพรองคความรู
ผลงานวิจัย ของอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษาสูสาธารณชน พรอ มสงเสริม ผลัก ดั น
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหสามารถพัฒนาสังคมไทยไปสูการเปนสังคมคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตอไป
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สถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี จัดงานประชุม วิช าการระดับ ชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป
“วิ จั ย นวั ต กรรม เพื่ อ การพั ฒ นาทอ งถิ่ น วิ ถี ใ หม สู ก ารพั ฒ นาทยั่ ง ยื น ” ในวั น ที่ 19 ธั น วาคม 2564
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัช กาลที่ 7 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
รํา ไพพรรณี เปน เจา ภาพหลัก รว มกั บ มหาวิทยาลั ยที่เปน เจา ภาพรว ม มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุ ม
วิท ยาเขตชลบุรีซึ่งถือเปนความรว มมือ ทางวิชาการระหวางเครือ ขายมหาวิทยาลัย ทั้งยังเปดโอกาสให
นักวิจัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นการทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยเชิงบูรณาการ
ตลอดจนการเผยแพรผลงานสูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน ประกอบดวย การบรรยาย
พิเศษจากผูท รงคุณวุฒิ การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Cloud
Meetings ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้จะสามารถเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย
นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูส าธารณชน พรอมสงเสริมผลักดันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให
สามารถพัฒนาสังคมไทยไปสูการเปนสังคมคุณภาพเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป
“วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ รายงานสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพรรณี ครั้งที่ 15
หนวยงานรวมจัดประชุมวิชาการ
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เจาภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
สํานักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี)
ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
บรรณาธิการ/ กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ
ผูอํานวยการสถาบัน วิจัยและพัฒนา
กรรมการและกองบรรณาธิการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนธยา กูลกัลยา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรัตน สมนึก
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวกรรณิกา สุขสมัย
นางสาวปยาภรณ กระจางศรี
นางสาวชุลีรัตน ผดุงสิน
นางสาวปองรัตน บุญลาภ
นางภรณทิพย สุภาภรณ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร รุจิรานุกูล
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวนิตยา ตนสาย
นางสาวณัฐฐานี ดีซอื่
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ำไพ

พรร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนธยา กูลกัลยา
ผูชวยศาสตราจารยกุลปราณี ศรีใย
ผูชวยศาสตราจารยคมสัน มุยสี
ผูชวยศาสตราจารยทิพยวรรณ ฟูเฟอง
ผูชวยศาสตราจารยวราลี ถนอมชาติ
ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร อรรคศรีวร
ผูชวยศาสตราจารยวิชลัดดา อุนสะอาด
ผูชวยศาสตราจารยศศินาภรณ โลหิตไทย
ผูชวยศาสตราจารยอัฐฉญา แพทยศาสตร
อาจารย ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
อาจารย ดร.ปยะพงศ ภูพงศพันธ
อาจารย ดร.วัชรี วรัจฉรียกุล

ภัฏร

รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ
รองศาสตราจารย ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรัตน สมนึก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชีวะ ทัศนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติ เนื่องนันท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิก คุณเมธีกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล แสงแข
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทพร มูลรังสี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร รุจิรานุกูล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เพชรศรี
อาจารย ดร.วิฑูรย หนูเล็ก

ณี

คณะกรรมการพิชญพิจารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายใน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

มหา

วิทย

าลัย

ราช

คณะกรรมการพิชญพิจารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ
อาจารย ดร.พิชิต โชดก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครินทร
รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นดวง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปริญญาวุฒิชัย
ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ดร.ไชยะ เทพา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช พุฒแกว
อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง
อาจารย ดร.พันธทิพย โอฬารรัตนมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิญญาพัชญ นาคภิบาล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิศกั ดิ์ กัลยาณมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมทรัพย วรปญญา
อาจารย ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
อาจารย ดร.สยามล เทพทา
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าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน
ผูชวยศาสตราจารยพงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด บุญเกิด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเนตร สุวรรณละออง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรมน สาตรักษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี วิวาหสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
รองศาสตราจารย ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ
อาจารย ดร.จักรพันธ นานวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รองศาสตราจารย ดร.กรัณยพล วิวรรธมงคล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิกา แสงหิรัญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูชิต ภูชํานิ
อาจารย วาที่ ร.ต.ดร.นพรัตน ไชยชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ปฏกรัชต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
รองศาสตราจารย ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ
อาจารย ดร.พิชญา ทองอยูเย็น
รองศาสตราจารย ดร.เยาวนารถ พันธุเพ็ง
อาจารย ดร.สุวัฒน จรรยาพูน
รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทั้ง
รองศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชัง่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรี หิรัญพันธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อาจารย ดร.มัทนียา พงศสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจตนจรรย อาจไธสง

มหา

วิทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกฤต ใจสุดา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
อาจารย ดร.ภาคภูมิ ชูมณี
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ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

คณะกรรมการผูพิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ (Abstract) ในกองบรรณาธิการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนาถ สุวรรณเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
ผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ แจงประจักษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย ดร.ณัฐภัทร พัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย ดร.จักรพันธ นานวม
มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแกว
อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ อยูไสว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ผูชวยศาสตราจารยปรอยฝน ทวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อาจารยวกุล จุลจาจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อาจารยวินิชยา วงศชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อาจารยเอื้อมพร รุงศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
Mr. Richard Neill Winfield
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วิทย

าลัย

ราช

คณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators)
ศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปริญญาวุฒิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา เดชโฮม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน ธรรมศิริขวัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร คําดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจตนจรรย อาจไธสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

มหา

ผูทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ
ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป
“วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 17 ธันวาคม 2564
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.00 น. พิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป (อาคาร 35)
กลาวรายงาน โดย รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลาวเปดประชุมและ พิธีมอบรางวัลดีเดน ประจําป 2564
โดย ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

มหา

วิทย

าลัย

ราช

09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
10.00 – 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย) Online
หองนําเสนอ 1 สาขาการศึกษา (1)
หองนําเสนอ 2 สาขาการศึกษา (2)
หองนําเสนอ 3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1)
หองนําเสนอ 4 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2)
หองนําเสนอ 5 สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ
หองนําเสนอ 6 สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ/ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ณี

สารบัญ

การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) สาขาการศึกษา

4.

มณฑา วิริยางกูร*, ประกาศิต ประกอบผล, ประพรรธน พละชีวะ, ยุภาพร นอกเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

ลูกน้ํา เจนหัดพล*, ธนิก คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์ อินทรมาตย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใชการสอนแบบปกติ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และกระบวนการ
แกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD
ณัฐภัทร สุขวงษ*, ปวริศ นันทรัตนกุล, วิทยา ซิ้มเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณวชิ าชีพครูชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ

23

31

39

47

56

าลัย

5.

อรุณเกียรติ จันทรสงแสง*, ธีระพงษ สมเขาใหญ, มะลิวัลย โยธารักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนา
ทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ

ำไพ

3.

การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหง
ความสุขใหกับผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19

ภัฏร

2.

หนา

ราช

1.

เรื่อง

พรร

ลําดับ

วิทย

อังคนา กรัณยาธิกุล, กันตฤทัย คลังพหล, ดนุชา สลีวงศ, เลอลักษณ โอทกานนท,
ประพรรธน พละชีวะ*
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
การศึกษาผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

6.

มหา

ณัฎฐกาญจน อนันทราวัน*, ศัสยมน สุวรรณสนธิ์, สลิละ ปกรณชัยกุล, ธนภรณ จันทรสี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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11.

12.

บุญเลี้ยง ทุมทอง*, พัชรา ทองพันธรักษ, ผองนภา พรหมเกต, ปยนันท พูนโสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
การพัฒนาชุดทดลองฟสิกส เรื่อง อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงในทอปลายเปดและปด
โดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดอยางงาย
ศุภกร มวงอยู* , พรธิภา ผสมทรัพย, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การศึกษาเปรียบเทียบคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว ของแทงแมเหล็กถาวร
ดวยเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟนโดยใชแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite
และ Phyphox
พรทิพา จานดี*, จตุรพร เพียสุระ, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การพัฒนาชุดทดลองฟสิกส เรื่อง การหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟโดยใชเซนเซอรแสงบน
สมารตโฟน
งามลักษณ สมันพงษ*, เบ็ญญา บุญพิทักษ, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
ฉัตรวิไล สุรินทรชมพู*, ปารีญา ราพา, ปวีณา เที่ยงพรม, เจนจิรา ตะรุวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหา

14.

72

พรร

กริช ภัทรภาคิน* ,บุญดี รุงเรืองมณีรตั น, บัณฑิตา สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

วิทย

13.

ปวีณา บุศยรัตน*, ธนิก คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์ อินทรมาตย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนาชุดฝกอบรมเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ำไพ

10.

ปยนันท ศิริโสภณ*, ธนิก คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์ อินทรมาตย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ภัฏร

9.

วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี

ราช

8.

หนา

าลัย

7.

เรื่อง

ณี

ลําดับ

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

80

88

98

107

115

124

132

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

19.

20.

22.

141

พรร

ณัฏฐวัฒน ชิณวงษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมศักดิ์ จันทดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาชุดทดลองฟสิกส เรื่อง การดล โมเมนตัมและการชน โดยใชเซนเซอรวัดความเรงบน
สมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด
นินรยา วงษคําอุด*, ฟาตอนะห มามะ, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
จุฑามาศ การะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซนเซอรวัดความดันและแอปพลิเคชันในสมารตโฟนสําหรับ
การวัดความดันของของไหลที่ขนึ้ กับความลึก
ยุวธิดา สมโศก*, ทิพยธัญญา ไชยชมภู, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดในการทดลองฟสิกส เรื่อง แรงเสียดทาน

วิทย

21.

ปรีดาวรรณ ศรีพลแทน*, ดร.เบญจมาภรณ ชอยเครือ, ดร.กรวรรณ โหมงพุฒ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
การบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ำไพ

18.

มลฤดี สิทธิชยั
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม

ภัฏร

17.

การพัฒนาความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศโดยการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง
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เรื่อง
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ทิพวรรณ ศรีสาคร*, อุบลวรรณ พันธสวาง, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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27.

28.

215

พรร

ำไพ

จิรายุส ศรีทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ผลของการออกกําลังกายตามโปรแกรมการออกกําลังกายไทยฟตที่มีตอความสามารถในการใช
ออกซิเจนสูงสุดของรางกายของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี
สบสันติ์ มหานิยม*, จิราวัฒน ขจรศิลป, ธิติพงษ สุขดี,ณรงค วิชัยรัตน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
เจษฎา อินทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เอมอร แสงดาว*, ศศิธร กาญจนสุวรรณ, วรรณดี แสงประทีปทอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลของการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่มีตอพฤติกรรม
การประหยัดของเด็กปฐมวัย

วิทย

29.

อติกาญจน ศรีสังข*, ธนิก คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์ อินทรมาตย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนาการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ที่มี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2

ภัฏร

25.

การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียน
กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทิพยรัตน คําทิพย* , ศศิธร กาญจนสุวรรณ , สมคิด พรมจุย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

ราช

24.

หนา

าลัย

23.

เรื่อง

ณี

ลําดับ

มหา

จีรนันท บุญแกว*, รังรอง งามศิริ,จริยาภรณ สกุลพราหมณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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241
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260
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รูปแบบความสัมพันธเชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการ
บริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

276

พรร

31.

หนา

ปุณยนุช ดวงศรี, อดิพงษ สุขนาค, จตุพันธ รุจิรานุกูล*, กรรณิการ แยมงาม, กรรณิกา ตรีบําเพ็ญ,
กฤตานนท เลี่ยงกี่, จุฑาทิพย จันทรเจริญ, ณิชาภัทร ประทุมทอง, นันธิยา ศรีบุดดา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
การศึกษาความตองการจําเปน ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย

ำไพ

30.

เรื่อง

ณี

ลําดับ

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

อัญฐิกา คูณแสง*, ชัชจริยา ใบลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เรื่อง

ลําดับ

34.

35.

หนา
297

พรร

ำไพ

33.

การจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดง
ในยุคชีวิตวิถีใหม
ยุพิน พิพัฒนพวงทอง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ตําบลหัวปา
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
สุภาภรณ ประสงคทนั *, รภัส ศิลปศรีกุล, รัตนพล ชื่นคา, รําไพ ภูวราห, กฤษณะ ปนะพัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ภัฏร

32.

ณี

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

อภิวรรณ ศิรินันทนา* บวรสรรค เจี่ยดํารง, จําเริญ คังคะศรี, และภูริพัฒน แกวตาธนวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนาตราสัญลักษณโดยการสื่อสารแบบมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากร
ชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

312

322

330

338

37.

จิณหจุฑา สุวรรณคัมภีระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แนวทางการจัดใหมีกฎหมายปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

345

าลัย

นัทธมน สุนทรยาตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการนํามาตรการทางปกครองมาใชเพื่อสงเสริม
ใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ธงเทพ สรรธนสมบัติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและ
ทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วิทย

38.

ราช

36.

สมพงษ เสงมณีย* , ภารดี พึ่งสําราญ, กาญจนา สมพื้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การสรางสรรคผลงานการแสดง ชุด “เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม”

39.

มหา

พรพิมล สงกระสันต, ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ, กาญจนา สมพื้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42.

43.

แนวทางพัฒนาศักยภาพของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิน่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ในการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชน

วิริยะธานี วิชิรัมย*, เกษฎา ผาทอง, อารดา ฉิมมากูร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
วรพณ ลีลากิจเจริญ*, สมภพ ระงับทุกข
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
ภิญโญ เพ็งขุนทด*,ฐากูร หอมกลิ่น
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

45.

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราช

44.

368

พรร

อารียา บุญทวี*, วชิรพงศ มณีนันทิวัฒน, วิระสิทธิ์ สุขสมชิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2
กรุงเทพมหานคร

ำไพ

41.

หนา

ภัฏร

40.

เรื่อง

ณี

ลําดับ

ปรัชญา เกาซวน*, สมภพ ระงับทุกข
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

378

383

393

399

407

าลัย

อุษารีย หิรัญวัฒน*, ฐากูร หอมกลิ่น
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

46.

การมีสวนรวมของประชาชนที่มผี ลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

414

วิทย

ปรีชญา สอนอิ่มสาตร*, สุกิจ ชัยมุสิก
มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย

47.

ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัตติ นตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ในเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

424

ศิริวรรณ สุขประเสริฐ, จิรานุช ยวงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

บานนาหรือบานนอก: การศึกษาภาคปฎิบัตกิ ารการสรางชุมชนทองเที่ยวจากภูมิลักษณชมุ ชน
จารุวรรณ ขําเพชร*, ปญญพัฒน หาญทนงค, ธิดารัตน แผนพรหม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหา

48.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50.

ณี

กริช ภัทรภาคิน*,ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง, จันทวัลย สุนสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การประเมินศักยภาพพื้นที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม ตําบลเขาขาว อําเภอละงู
จังหวัดสตูล

ำไพ

เอมอร อาวสกุล *, หทัยกาญจน วิริยะสมบัต,ิ โชติกา รติชลิยกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หนา
440

พรร

ลําดับ
เรื่อง
49. การศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

452

กลยุทธสงเสริมการฟนฟู การเลี้ยงปลากะพงในเทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

461

52.

คมสันต ธีระพืช*, วงศรวี นพวงศ ณ อยุธยา, วิชุดา จันทรเวโรจน
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
การเวนคืนที่ดินบริเวณริมทางรถไฟ สายหาดใหญ-สงขลา

471

53.

กัญญารัตน อิสระ*, กวิสรา สิตะพงศ, กัญญาภัค พิมเสน, กัญทิมา เกษมสุข, กัณธิมา หิรัญกูล,
กิติยา คงไชย และกรรณภัทร ชิตวงศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
การสือ่ สารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี

479

54.

ภัทรพล ยินดีจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
การสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา

484
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สุวิจักขณ วรรณชัยกิจ, วัชชริน ผดุงรัชดากิจ*
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้าํ ตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชานินท ประวาลปทมกุล,* กุลภา กุลดิลก, เดชรัต สุขกําเนิด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การพัฒนาระบบโลจิสติกสผลไมออนไลนเพื่อลดตนทุนคาขนสง ตนทุนการเก็บสินคาคงคลัง
และตนทุนการบริหารจัดการ

วิทย

56.

สิโรธร มีปราชญสม*, วิทยาธร ทอแกว, สุภาภรณ ศรีดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดทิ ัศน What’s SUP ของนิสติ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทาง
กีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
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55.

ภัฏร
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ทัศนัย ขัตติยวงษ*, ทิพวรรณ นิยมวงศ, กฤติยา สัตยพานิช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

มหา
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16
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

492

500

506

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
514

ณี

ลําดับ
เรื่อง
58. แนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

524

60.

รัตนพล ชื่นคา*, จริยา สุพรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏ ฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัตหิ ลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ

533

สรัญญา โชติรัตน*, วิลาสีนี บุญธรรม, วัชรี เลขะพิพัฒน, พระครูโสภณกิตติบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
การพัฒนาแนวทางสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม โดยใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

ำไพ

61.

พรร

59.

พรพิมล ขําเพชร*, รุจีพัชร พาสุกรี, ปาริฉัตร ศรีหะรัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท
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63.

ประภาศรี ศรีชัย*, สุดคนึง ณ ระนอง, คันธมาทน กาญจนภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสรางเครือขายทางสังคม: กรณีศึกษาการใชเทคนิคระดมจิตใจ

562

64.

พีรภาว พึ่งรส*, กันยิกา ชอว
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
การจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด

571

ราช

ภัฏร

62.

เสาวนีย วรรณประภา*, วิฆเนศวร ทะกอง , จเรย พวงเถื่อนแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ความผาสุกของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง

มหา

วิทย

าลัย

พรชนก จอมจันทร*, วิทยาธร ทอแกว, กานต บุญศิริ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ลําดับ
เรื่อง
65. การใชจันทนแดงตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในจังหวัดจันทบุรี

ำไพ

67.

ศศิธร พุทธรักษ*, หิรัญ หิรัญรัตนพงศ, เชิงชาย สรอยเพ็ชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การศึกษาและทดลองกระบวนการตกผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ณ อุณหภูมิ
สารละลายและเวลาตกผลึกที่ตา งกัน เพื่อสรางสรรคในงานเครื่องประดับแฟชั่น

SHUN YEANG, นฤมล เลิศคําฟู, ภัทรา ศรีสโุ ข, ภัทบดี พิมพกิ,
วรฉัตร อังคะหิรัญ, สุรพงษ ปญญาทา*
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การลดการปนเปอนของ Salmonella Typhimurium บนผักกาดหอมโดยใชไฮโดรซอลจาก
กานพลู

ภัฏร

66.

หนา
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การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ
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69.

ศรีวารี สุจริตชัย, คณภร ควรรติกุล*, กชนิภา เสริมสัย, ธนัตถ บุญสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงตอคุณภาพของเบอรเกอรไก

617

70.

พรชัย เหลืองวารี*, หยาดรุง สุวรรณรัตน, นภาพร จิตตศรัทธา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ความพึงพอใจตอการสักยาสมุนไพรในผูปวยขอเขาเสื่อม

626

าลัย

พรพรรณ คํามา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเลือกแหลงที่อยูอาศัย และชนิดอาหารธรรมชาติของปูหินกามฟา Thalamita crenata ใน
บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี
ชุตาภา คุณสุข*, สรศักดิ์ นาคเอี่ยม, เสาวภา สุราวุธ, ธัญญรัตน ปดธุลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การสรางแบบทดสอบทักษะการเสิรฟของกีฬาเทเบิลเทนนิส ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสาธิตพิบลู บําเพ็ญ

วิทย

71.

ราช

68.

อุมาพร ทาไธสง*, สุภาพร ฉิมจารย
มหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะ

72.

มหา

กิตติรัก เรืองสม, กิตพิชชา สวนสมจีน, พัชราภรณ แซเจีย้ , นาคิน คําศรี, รังสฤษฏ จําเริญ*
มหาวิทยาลัยบูรพา
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ลําดับ
เรื่อง
73. ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช Cherax destructor
(Clark, 1936)

77.

78.

พรร

ำไพ

นฤมล เลิศคําฟู*, ภัทรา ศรีสุโข, วิมลิน สันตจิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับการตั้งศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภคตามแนวเสนทาง
รถไฟทางคู
รวิศ กลั่นประเสริฐ*, ชอแกว จตุรานนท, มยุรฉัตร วัชเรศโยธิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
การศึกษาฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอโรคบางชนิดของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย
อุมาพร ทาไธสง*, จุฑามาศ พุมพวง
มหาวิทยาลัยบูรพา
การวิเคราะหโครเมียม(VI)ดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบทางออมโดยใชเมตา-ไนโตรอะนิลีน
และพลอโรกลูซินอล
ชุลีพร พุฒนวล*, อาภาวดี นาคจันทร
มหาวิทยาลัยบูรพา
สุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา

วิทย

79.

ภัฏร

76.

นันทพร สุทธิประภา*, สุนดิ า ทองโท, .ฐิติยา คําประภา, สุทธิดา สัตยากุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ความบริสุทธิ์ของผงแคลเซียมคารบอเนตและผงไฮดรอกซีอะพาไทตที่สังเคราะหจากเปลือกหอย
ทะเลเหลือใชโดยวิธีสังเคราะหแบบปฏิกิริยาสถานะของแข็งสําหรับการประยุกตในงาน
เครื่องประดับ

ราช

75.

สุวีรยา บุญยิรัญ*, ธนัชพร สุขบาง, สุทธิรักษ สีสรรค, วัลวิภา บุญถาวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกไปใชประโยชนของบานโพน
เมือง ตําบลหนองเหลา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

าลัย

74.

นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษาความสามารถในการเคลื่อนไหวขาในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุในสถานการณ
โควิด(Covid-19) เขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

80.

มหา

ชิษณุพงศ สําอางค, อุดมศักดิ์ เคียนเขา, ณัฐภัทร นอยบาท, แอนโทนี่รัชชานนท จงจักรพันธ
วิรัตน สนธิ์จันทร*
มหาวิทยาลัยบูรพา
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85.

86.

พรร

ำไพ

84.

วารินทร ศรีพงษพันธุกุล*, นิธิ พลไชย, ศิรลิ ักษณ คัมภิรานนท, สุปรีญา นุนเกลี้ยง,
มาหามะซอรี มาโซ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด

ภัฏร

83.

สาธิต คิรีวรรณ, ปาจรีย ทองสนิท*
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะและการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัย ภายใตบริบท
พื้นที่ชายแดนใต กรณีเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

นฤมล อภินนั ทสวัสดิ์*, ประพิมพร วัณณฤกขษศ, ภัทราวดี ศิรอิ ํานวยลาภ,
เบญญาลักษณ ศุภพิชญนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวานดวย
รหัสคิวอาร
สุวรรณ อาจคงหาญ* ,สุนันทา คะเนนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประเมินผลลัพธการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่เขต 2
พิษณุโลก
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กัณปธิภัศ เขียวยันต*1, ณพัฐอร บัวฉุน2, เศกพร ตันศรีประภาศิร3ิ , รังสิมา พากุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
อุปกรณเก็บฝุนตกและความเขมขนบริเวณ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค
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พิมพนิภา บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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สิรินทร สายน้ําใส*, รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร โพธิ์เงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
การศึกษาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
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ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร*, กฤติยา เกิดผล, พงศธร จันทรตรี, วิทวัส สิงสังข
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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วสันต วิเวโก, อนุรักษ รอดบํารุง* , เบญจมาศ เนติวรรักษา,
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การออกแบบและสรางเครื่องบดอัดเชื้อเพลิงแทงชีวมวลจากขยะชุมชน
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นายวิทวัส สุขชีพ
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ภักดี สิทธิฤทธิก์ วิน*, สมชาย แสงนวล, กิตติคม นนทประสาท, วิชยั สินจักร
วิทยาลัยเชียงราย
การพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการ
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ศศินภา บุญพิทักษ*, ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร, ภัสสร บุญพิทักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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ศุภกรณ รัตนะ* ภูริทรัพย เดชพิพัฒนประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหง
ความสุขใหกับผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา กลุม 19
Positive Educational Institution Development Utilizing Appreciative Inquiry
Method for Pleasurable Classroom Creation : Case Study of Music Class,
Group 19

บทคัดยอ

ำไพ
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การพั ฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหงความสุขให กับผูเรียน
กรณี ศึ ก ษา ห อ งเรี ย นสาขาวิช าดนตรี ศึก ษา กลุ ม 19 มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาเชิ ง บวกโดยใช
กระบวนการสุนทรียสาธก (AI : Appreciative Inquiry) เพื่อสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียนและเพื่อคนหาโครงการ
กิจกรรม ที่ใชสําหรับการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน สาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน การวิจัยนี้เปน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยคืออาจารยเปนหัวหนา ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญและนักศึกษาเปนทีมวิจัยปฏิบัตกิ ารจํานวน 17 คน
รวมทั้งหมด 20 คน รวมกันเลือกสรรบุคคลที่เขามามีสวนรวมเปนกลุมบุคคลผูใหขอมูลหลัก ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง(Purposive Sampling) จากกลุมที่เปนนักศึกษาและครูที่มีประสบการณการเรีย นการสอนด วยรูปแบบออนไลน
ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน 20 คน และครูจํานวน 10 คน ประยุกตใชกระบวนการสุนทรียสาธกผสานทฤษฎี Seligman’s
PERMA Model เปนแนวทางในการสัมภาษณเชิงลึก แลวนําประสบการณที่ไดวิเคราะหขอมูลตามกรอบการวิเคราะหแบบ
SOAR(SOAR Analysis) และออกแบบและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ กิจกรรมตามหลักการความสุข 8 ประการ
(HAPPY WORKPLACE) ผลการศึกษาวิจัยพบวาการพัฒนาสถานศึก ษาเชิงบวกโดยประยุกตใชกระบวนการสุนทรียสาธก
สามารถออกแบบโครงการและกิจกรรมใน 5 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 รูสึกดีมีอารมณบวก(P: Positive Emotion) 1 โครงการ 1
กิจกรรม มิติที่ 2 เขารวมเปนสวนหนึ่ง(E: Engagement) 1 โครงการ 1 กิจกรรม มิติที่ 3 สานสัมพันธภาพ(R: Relationship)
2 โครงการ 2 กิจกรรม มิติที่ 4 ชีวิตเปยมความหมาย(M: Meaning) 1 โครงการ 2 กิจกรรม และมิติที่ 5 พลังจากความสําเร็จ
(A: Accomplishment) 2 โครงการ 1 กิจกรรม และเปนไปตามหลักแหงความสุข 8 ประการ(HAPPY WORKPLACE) และ
สรางรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน
(EDUCATION MUSIC MODEL) เพื่อใหผูที่สนใจศึกษาเขาใจไดงา ย
คําสําคัญ : สุนทรียสาธก, SOAR Analysis, Seligman’s PERMA Model, หลักแหงความสุข 8 ประการ

Abstract

มหา

Positive educational institution development utilizing appreciative inquiry method for pleasurable
classroom creation, case study of music class group 19 aimed to develop positive educational institutions
by using AI: Appreciative Inquiry and to design for projects, activities to create happy classrooms for learners
at Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University. Due to the epidemic of coviral-19, the teaching
was conducted on an online format. This research is an action research. The researcher is the head teacher,
advisor, expert and students are a team of 17 people working in the research, totaling 20 people. The
participants were jointly selected as key informants using purposive sampling from a group of students and
teachers with online teaching experience. The appreciative inquiry process and the theory of seligman's
PERMA Model were applied as a guideline for creating appreciative inquiry in the in-depth interview. Then,
the experience was analyzed according to the SOAR framework to develop into project activities based on
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the 8 principles of happiness (Happy workplace). The results of the study revealed that the development
of positive educational institutions by applying the appreciative inquiry process can design projects and
activities in 5 dimensions as follows: First dimension, feel good, have positive emotions (P: Positive Emotion)
with 1 project and 1 activity. Second dimension, Participate (E: Engagement) with 1 project and 1 activity.
Third dimension, visual relationship (R: Relationship) with 2 projects and 2 activities. Fourth dimension: Life
is Meaningful ( M: Meaning) with 1 project and 2 activities. Fifth Dimension: Power from Success ( A:
Accomplishment) with 2 projects and 1 activity. These are based on the 8 Principles of Happiness. (HAPPY
WORKPLACE) and create a positive educational institution development model by using the appreciative
inquiry process to create a classroom of happiness for learners ( EDUCATION MUSIC MODEL) so that those
interested in studying can easily understand.
Keywords: Appreciative Inquiry, SOAR Analysis, Seligman’s PERMA Model, HAPPY WORK PLACE
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การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ 2542 : 3) ความสุขในการเรียนรูเปนความรูสึกที่ดีหรือเพลิดเพลินตอการเรียนของผูเรียนที่สงผลใหเกิดความรูสึกพึง
พอใจ สนใจอยากที่จะรู เกิดความสนุกสนานและมีพลังที่จะเรียนรูเพิ่มมากขึ้น (Thongsom, 2557 อางใน ธนพล บรรดาศักดิ์
และคณะ, 2560) ซึ่งหากนั กศึกษาสนใจใฝเรีย นรูในวิชาที่เรียน มีทัศนคติตอวิชาชีพที่ ดี มี ความพึงพอใจต อการเรีย น มี
ความรูสึกที่ ดี ตอตนเองและไมมีความวิตกกังวลตอการเรียนและการฝกปฏิบัติงาน จะสงผลให นักศึกษาเรี ยนรูไดอยางมี
ความสุข สามารถนํามาเปนแนวทางในการแกปญหาความใสใจการศึกษาของผูเรียน โดยการชวยใหผูเรียนคนใหพบในสิ่งที่รัก
และใชศักยภาพที่มีไดอยางเต็มที่ (Beamukda, 2015 อางใน ธนพล บรรดาศักดิ์ และคณะ, 2560) จากการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด - 19 สงผลกระทบตอการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนอยางมาก (marketingoops, 2020) มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยหลายแหงเริ่มออกประกาศการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน โดยผูสอน หรือผูเรียนจะอยูในที่แหงใดก็สามารถ
เขาถึงการศึกษาได ผูเรียนสามารถที่จะติดตอสื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป
โดยการใช อีเมล แชท โชเชียลเน็ตเวิรค เปนตน ดวยเหตุนี้การเรียนรูแบบออนไลน จึงเหมาะสําหรับทุกคน สามารถเรียนไดทุก
ที่ทุกเวลา การเรียนรูแบบออนไลน เปนการเรียนที่มีความมีความยึดหยุนสูง แตผูเรียนจําเปนตองมีความรับผิดชอบในการ
เรียนมากกวาปกติ (อุสรา : 2564)
สถานการณโควิด-19 ทําใหการเรียนการสอนในทุกระดับตองปรับตัวกันอยางมากมาย การเรียนรูผานออนไลนใน
รูปแบบตาง ๆ กลายเปนกลไกที่สําคัญและจําเปน การเรียนผานระบบออนไลนมีขอดี แตในขณะเดียวกันก็เริ่มมีเสียงสะทอน
ออกมาในระดับสากลกันแลววาการเรียนผานออนไลนกลับทําใหเกิดการเรียนรูที่สูญเสียไป สวนใหญจะเปนเรื่องของการขาด
ความกระตือ รือ รนในการเรีย นเนื่อ งจากนั่ง เรีย นอยูคนเดียวที่ห นาจอ ไมมีเ พื่ อ นๆที่ ค อยสรา งบรรยากาศของการเรีย น
การทํางานเปนกลุมที่ตองเปนออนไลนทําใหขาดประสิทธิภาพ การขาดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการขาดปฏิสัมพันธกบั
เพื่อนและผูสอน สมาธิที่หลุดงายมีสิ่งดึงดูดความสนใจมาก ตองใชความพยายามมากขึ้นในการทําความเขาใจและติดตาม
เนื้อหา สุขภาพที่เสียไปเนื่องจากการนั่งจองจอนาน ๆ อินเทอรเน็ตที่ไมเสถียร ซึ่งมีความเห็นกลุมหนึ่งซึ่งสรุปออกมาเลยวา
“ไดรับความรูไมเทากับเรียนในหองเรียน” ในมุมของผูสอนนัน้ จากประสบการณของตัวเองและที่ไดสอบถามเพื่อนๆ อาจารย
ก็เห็นสอดคลองกันวา ถึงแมในปจจุบันจะมีเครื่องมือและเทคนิคการสอนตาง ๆ ผานระบบออนไลน ที่ทําใหการสอนออนไลน
นาสนใจขึ้น แตขณะเดียวกันก็พบวาการขาดปฏิสัมพันธกับผูเรียน รวมทั้งการไมไดเห็นปฏิกิริยาของใบหนาและรางกายอยาง
ชัดเจนก็ทําใหไมมั่นใจวาผูเรียนจะสามารถเขาใจในเนื้อหาบทเรียนอยางเต็มที่หรือไม การสูญเสียโอกาสการเรียนรูขางตนยังไม
นับโอกาสในการเรียนรูที่จะเกิดขี้นนอกหองเรียน ทั้งกิจกรรมระหวางผูเรียน หรือ กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให ซึ่งลวนสูญ
หายไปเนื่องจากการเรียนออนไลน และยังไมนับปญหาทั้งดานรางกายและจิตใจจากการที่ตองนั่งเรียนอยูคนเดียว ไมไดมี
โอกาสพบเจอเพื่อนหรือสังคมกับบุคคลอื่น ยังจะนําไปสูปญหาความแตกตางและเหลื่อมล่ําทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นอีกดวย
เนื่องจากความพรอมทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันสงผลตอทั้งโอกาส ความพรอมและการเรียนรูผานระบบออนไลน ผลกระทบ
จากปญหาการเรียนออนไลนอาจจะยังไมสงผลที่เห็นไดชัดเจนในระยะสั้น แตในระยะยาวแลวเราจะพบวาเด็ก ๆ ในรุนนี้จะ
ไมไดมีพื้นฐานหรือความพรอมทางวิชาการในระดับ ที่เปนที่ คาดหวัง (พสุ เดชะรินทร : 2564)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดังนั้น การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธก (AI : Appreciative Inquiry) ดังภาพที่ 1และ
ออกแบบโครงการ กิจกรรม สําหรับการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จะ
เปนนวัตกรรมใหมที่ใชเปนตนแบบในการแกปญหาการจัดการเรียนรูใ นรูปแบบออนไลน ใหเปนหองเรียนแหงความสุขและเปน
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืนในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

ำไพ

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธก (AI : Appreciative Inquiry) ในการ
สรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อออกแบบโครงการ กิจกรรม ที่ใชสําหรับการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเ รียน กรณีศึกษา หองเรียน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วิธีดําเนินการวิจัย

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ประชุมกลุมสรางความเขาใจทฤษฎีและแผน
ดําเนินการวิจัย 2. สรางขอคําถามตามแนวคิดแบบสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) และตรวจสอบความถูกตองโดย
ผูเชี่ยวชาญ 3. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กลุมผูใหขอมูลหลักรูปแบบออนไลน ตั้งแต วันที่ 24 มิถุนายน - 15
กรกฎาคม 2564 3. สนทนากลุมเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 4. ใชสถิติความถี่ ในการวิเคราะหปจจัยที่เปนจุดรวม
(Convergences) และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (Divergences) 5. วิเคราะหขอมูลตามกรอบการวิเคราะหแบบSOAR (SOAR
Analysis) 6. ออกแบบโครงการ กิจกรรม ในการสรางหองเรียนแหงความสุข โดยกลุมตัวอยางเปนกลุมผูใหขอมูลหลักโดย
วิธีการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัย คือ อาจารย ทํา หนา ที่ หัวหนาทีม ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และ
นักศึกษาเปนทีมวิจัยปฏิบัติการ แบงกลุม จํานวน 5 กลุม ตามทฤษฎี Seligman’s PERMA Model กลุมที่ 1 รูสึกดีมีอารมณ
บวก(P: Positive Emotion) จํานวน 4 คน กลุมที่ 2 เขารวมเปนสวนหนึ่ง (E: Engagement) จํานวน 4 คน กลุมที่ 3 สาน
สัมพันธภาพ (R: Relationship)จํานวน 4 คน กลุมที่ 4 ชีวิตเปยมความหมาย (M: Meaning) จํานวน 2 คน และกลุมที่ 5 และ
พลังจากความสําเร็จ (A: Accomplishment) จํานวน 3 คน รวม 17 คน ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 วงจร 4D ขั้นตอนของกระบวนการสุนทรียสาธก

มหา

ประชุมทีมวิจัย
ปฏิบัติการ

ออกแบบโครงการ
กิจกรรม

สัมภาษณ
กลุมผูห ลัก

สรางขอคําถามและ
ตรวจสอบความถูกตอง
4D
วิเคราะหขอมูลตาม
กรอบ SOAR

วิเคราะหปจจัย

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
25

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

ผลการวิจัย

มหา

วิทย
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ราช
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ผลการศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธก (AI : Appreciative Inquiry) ในการ
สรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยคืออาจารยเปนหัวหนา ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ
และนักศึกษาเปนทีมวิจัยปฏิบัติการจํานวน 17 คน รวมทั้งหมด 20 คน รวมกันเลือกสรรบุคคลที่เขามามีสวนรวมเปนกลุม
บุคคลผูใหขอมูลหลัก ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมที่เปนนักศึกษาและครูที่มี
ประสบการณการเรียนการสอนดวยรูปแบบออนไลน นักศึกษา จํานวน 20 คน และครูจํานวน 10 คน และคําถามตาม
แนวคิดแบบสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) ผสานทฤษฎี Seligman’s PERMA Model ในการสัมภาษณเชิงลึกกลุม
ผูใหขอมูลหลักโดยแบงเปน 5 กลุมไดแกกลุมที่ 1 รูสึกดีมีอารมณบวก(P: Positive Emotion) ขอคําถาม, ชวยเลาเหตุการณ
ในการเรียนวิชาไหนที่รูสึกวามีความสุขมากที่สุดหนอยครับ,คะ(นักศึกษา), ชวยเลาเหตุการณในการสอนวิชาไหนที่รูสึกวามี
ความสุขมากที่สุดหนอยครับ,คะ(ครู), กลุมที่ 2 เขารวมเปนสวนหนึ่ง (E: Engagement) ขอคําถาม, ชวยเลากิจกรรมที่เคยทํา
แลวภูมิใจที่สุด (นักศึกษา, ครู), กลุมที่ 3 สานสัมพันธภาพ (R: Relationship) ขอคําถาม, ชวยเลาสิ่งที่ประทับใจเพื่อนรวม
ชั้นเรียนคนไหน เพราะเหตุใด (นักศึกษา), ชวยเลาสิ่งที่ประทับใจเพื่อนรวมงานคนไหน เพราะเหตุใด (ครู), กลุมที่ 4 ชีวิต
เปยมความหมาย (M: Meaning) ขอคําถาม, ชวยเลาเหตุการณในชีวิตที่รูสึกมีคุณคามากที่สุด (นักศึกษา, ครู) และกลุมที่ 5
และพลังจากความสํา เร็จ (A: Accomplishment) ขอคําถาม, ชวยเลาความฝนและเป าหมายในชีวิตการเรียนคืออะไร
(นักศึกษา), ชวยเลาความฝนและเปาหมายในชีวิตการทํางานคืออะไร(ครู) และสนทนากลุมเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและวิเคราะหปจจัยที่เปนจุดรวม (Convergences) ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (Divergences) และ
วิเคราะหขอมูลตามกรอบการวิเคราะหแบบSOAR (SOAR Analysis) และออกแบบโครงการ กิจกรรมตามหลักการความสุข
8 ประการ(HAPPY WORKPLACE) และจัดลําดับความสําคัญ
ผลการออกแบบโครงการ กิจกรรม ที่ใชสําหรับการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน ไดผลดังนี้ กลุมที่ 1
โครงการครอบครัวสุขขี ดนตรีสุขสรรค กิจกรรมสรางเสริมสัมพันธที่ดีในครอบครัวดวยเสียงดนตรีสอดคลองกับความสุขจาก
ครอบครัวดี (Happy Family), กลุมที่ 2 โครงการคายพัฒนาดนตรี กิจกรรมคายพัฒนาดนตรีจากภูมิปญญาหรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางสอดคลองกับความสุขจากการหาความรู (Happy Brain), กลุม ที่ 3 โครงการ Friend ship กิจกรรม ชวยเพื่อนตาม
งานสอดคลองกั บ ความสุข จากความมี น้ําใจงาม (Happy Heart), โครงการ nice classroom กิ จ กรรม หอ งเรี ย นนาอยู
สอดคลองกับความสุขจากสังคมดี (Happy Society), กลุมที่ 4 โครงการหองเรียนออนไลนสรางเสริมทักษะและศักยภาพดาน
ดนตรี RBRU กิจกรรม กลุมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณหองเรียนออนไลนและหองเรียนออนไลนเสริมสรางพลังใจ
สอดคลองกับความสุขจากสังคมดี (Happy Society)และความสุขจากการหาความรู (Happy Brain), กลุมที่ 5 โครงการคนคู
เพลง studio, กิจกรรมสรางสรรคผลงานไอเดียการทําเพลงแบบbasic, โครงการการพัฒนาศักยภาพการแสดงดานดนตรีสู
ความเปนศิลปนสอดคลองกับความสุขจากการหาความรู( Happy Brain)
ผลการทดลองการปฏิบัติการโครงการตัวอยางที่ไมตองลงทุน กลุมที่ 3 โครงการ Friend ship กิจกรรม ชวยเพื่อน
ตามงานสอดคล อ งกั บ ความสุ ข จากความมี น้ํ า ใจงาม (Happy Heart) กลุ ม ที่ 4 กิ จ กรรม กลุ ม การเรี ย นรู แ ลกเปลี่ย น
ประสบการณหองเรียนออนไลนและหองเรียนออนไลนเสริมสรางพลังใจสอดคลองกับความสุขจากสังคมดี (Happy Society)
และความสุขจากการหาความรู (Happy Brain) พบวา จากผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากภาวะโรค
ระบาด โควิด-19 เปนเวลานาน ทําใหนักศึกษาจะตองชวยเหลือครอบครัวในการหารายได เพื่อเปนทุนหมุนเวียนใชจายใน
ครอบครัว และตองเรียนออนไลนจึงทําใหมีเวลาในการศึกษาลดลงและมีความคิดที่จะลาพักการศึกษา ดังนั้น โครงการและ
กิจกรรมที่ออกแบบรวมกัน นักศึกษาที่ไมไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว ไดบริหารเวลาและชวยเหลือเพื่อนในดาน
การศึกษาเรียนรูและเสริมสรางกําลังใจซึ่งกันและกัน สงผลใหนักศึกษามีกําลังใจและตอสูกับอุปสรรค ปญหา และสามารถผาน
ชวงเวลาแหงความยากลําบากมาได ทําใหนักศึกษาที่ไดชวยเหลือเพื่อนมีความภาคภูมิใจ และนักศึกษาที่ไดการชวยเหลือมี
ความสบายใจและมีความสุขทั้งสองฝาย
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สรุปและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

การวิจัยเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับ
ผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดผลการวิจัยที่
จะนําไปสูการสรุปและอภิปรายผลดังนี้
ผลการสัมภาษณ เชิ งลึกตามแนวสุนทรีย สาธก (Appreciative Inquiry) พบว า มิ ติ ที่ ใชในการสั ม ภาษณเ ชิ งลึก
นักศึกษาและครูที่มีประสบการณในการเรียนและการสอนออนไลน เปนแนวคําถามแบบสุนทรียสาธก จะไดบทสัมภาษณที่
เปนเรื่องเลาถึงประสบการณที่ดีที่สุดผสานทฤษฎี Seligman’s PERMA Model 5 มิติ สอดคลองกับ(ภิญโญ รัตนาพันธ : 734)
ประกอบดวย รูสึกดีมีอารมณบวก(P: Positive Emotion) เขารวมเปนสวนหนึ่ง (E: Engagement) สานสัม พัน ธภาพ (R:
Relationship) ชีวิตเปยมความหมาย (M: Meaning) และพลังจากความสําเร็จ (A: Accomplishment) ซึ่งไดขอมูลในเชิง
บวกที่ครบถวนสมบูรณ
ผลการวิเคราะหปจจัยที่เปนจุดรวม (Convergences) และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (Divergences) สอดคลองกับ
(อรุณ เกียรติ จันทรสงแสง : 308)ของบทสัมภาษณของกลุมผูใหขอมูลหลัก ที่เปนประสบการณเชิงบวก เรื่องเลาที่ดีที่สุด
ที่ประทับใจที่สุดในนักศึกษาและครู 5 มิติ พบวา ผลการวิเคราะหดังกลาวทําใหได ขอมูลที่จะนําไปสูการวิเคราะห SOAR เพื่อ
เปนพื้นฐานในการคนหาขอคนพบ, การสรางฝนและการออกแบบโครงการ กิจกรรม ที่ครบถวนสมบูรณ
ผลการวิเคราะห SOAR พบวา มีสองสวนคือ สิ่งที่ตองคนหา (Strategic Inquiry) สอดคลองกับ (อรุณเกียรติ จันทร
สงแสง : 308) กระบวนการคนหาสามารถใชกระบวนการสอบถาม หรือสัมภาษณดวยการตั้งคําถามเชิงบวก ในแงมุมตาง ๆ
ไดแก จุดแข็ง (Strength) คือเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร โอกาส (Opportunities) คือปจจัยสนับสนุนใหองคกรมีความ
ไดเปรียบ โอกาสในการวิเคราะห SOAR Analysis เจตนาหรือสิ่งที่อยากเห็น (Appreciative Intent) ไดแก แรงบันดาลใจ
(Aspiration) คือ พลังอํานาจในตนเองชนิดหนึ่งที่ใชในการขับเคลื่อนการคิดและการกระทําใด ๆ ที่พึงประสงค โดยปรกติเมื่อ
มีการคนหาและระบุจุดแข็งและโอกาส ผูมีสว นไดเสียจะคนพบแรงบันดาลใจที่จะอยากขยายผลจุดแข็งและโอกาสนั้นขึ้นมาเอง
โดยธรรมชาติ เนื่องจากเปนจุดแข็งและโอกาสที่มีฐานจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริง ผูมีสวนไดสวนเสียจะรูส ึกถึงพลังอํานาจในตนเอง
เนื่องจากเปนเรื่องที่คนพบเปนเรื่องที่เปนความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงมากอน สามารถทําซ้ําหรือขยายผลดวยเงื่อนไข ทรัพยากรที่
มีอยูชัดเจนอยูแลว ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Results) หลังจากสามารถระบุโอกาสไดแลว ผลการวิเคราะห พบวา ขอมูลที่
ไดจ ากการวิเคราะห สามารถนํ าไปใชในการออกแบบโครงการ กิจกรรม ในการสรางห องเรียนแหงความสุขให กับผูเรียน
กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 ที่ครบถวนสมบูรณ
โครงการ กิจกรรม ในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม
19 มี 5 มิติ พบวา มิติที่ 1 รูสึกดีมีอารมณบวก (P: Positive Emotion) 1 โครงการ 1 กิจกรรม มิติที่ 2 เขารวมเปนสวน
หนึ่ง (E: Engagement) 1 โครงการ 1 กิจกรรม มิติที่ 3 สานสัมพันธภาพ (R: Relationship) 2 โครงการ 2 กิจกรรม มิติที่ 4
ชีวิตเปยมความหมาย (M: Meaning) 1 โครงการ 2 กิจกรรม และมิติที่ 5 พลังจากความสําเร็จ (A: Accomplishment) 2
โครงการ 1 กิจกรรม และเปนไปตามหลักแหงความสุข 8 ประการ (HAPPY WORKPLACE) ดังภาพที่ 3
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การพัฒนาสถานศึกษา
เชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธก
ในการสราง หองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน
กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา กลุม 19

ณี

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

สะทอน
กลับ

โครงการครอบครัวสุขขี
ดนตรีสุขสรรค

กิจกรรมสรางเสริมสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ดวยเสียงดนตรีเสียงดนตรี

มิติที่ 2 เขารวมเปนสวนหนึ่ง

โครงการคายพัฒนาดนตรี

กิจกรรมคายพัฒนาดนตรีจากภูมิปญญาหรือ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

มิติที่ 3 สานสัมพันธภาพ
(R: Relationship)

โครงการ Friend ship

มิติที่ 4 ชีวิตเปยมความหมาย
(M: Meaning)

มิติที่ 5 พลังจากความสําเร็จ
(A: Accomplishment)
ปฏิบตั ิอยางเหมาะสม
(Destiny)

ตัว
ปอน

กิจกรรม ชวยเพื่อน
ตามงาน

โครงการคนคูเพลง
studio

โครงการ nice
classroom

กิจกรรม กลุมการเรียนรู
แลกเปลี่ยน

โครงการหองเรียนออนไลนสรางเสริม
ทักษะและศักยภาพดานดนตรี RBRU

ประสบการณ

กิจกรรมสรางสรรคผลงานไอเดีย
การทําเพลงแบบ basic

กิจกรรม หองเรียน
นาอยู

กิจกรรมหองเรียนออนไลน
เสริมสรางพลังใจ

โครงการการพัฒนาศักยภาพการแสดงดานดนตรี
สูความเปนศิลปน

ออกแบบ
(Design)

การวิเคราะห SOAR (SOAR Analysis)
จุดแข็ง, โอกาส, แรงบันดาลใจและผลลัพธ

ขอคนพบ (Discovery)

าลัย

กระ
บวน
การ

ภัฏร

มิติที่ 1 รูสึกดีมีอารมณบวก
(P: Positive Emotion)

ราช

ผล
ผลิต

ำไพ

หลักแหงความสุข 8 ประการ(HAPPY WORKPLACE)
1. ความสุขจากสุขภาพดี(Happy Body) 2. ความสุขจากความมีน้ําใจงาม(Happy Heart) 3. ความสุขจากสังคมดี(Happy Society)
4. ความสุขจากากรผอนคลาย(Happy Relax) 5. ความสุขจากการหาความรู(Happy Brain) 6. ความสุขทางจิตวิญญาณ(Happy Soul)
7. ความสุขจากการปลอดหนี้(Happy Money) 8. ความสุขจากครอบครัวดี(Happy Family)

สรางฝน
(Dream)

วิทย

แนวคําถามตามแนวสุนทรียสาธก(Appreciative Inquiry) ผสาน Seligman’s PERMA Model 5 มิติ
1. รูสึกดีมอี ารมณบวก 2. เขารวมเปนสวนหนึ่ง 3. สานสัมพันธภาพ
4. ชีวิตเปยมความหมาย 5. พลังจากความสําเร็จ

ภาพที่ 3การใช
รูปแบบการพั
ฒนาสถานศึ
กษาเชิงบวกโดยใช
ระบวนการสุ
นทรียขสาธกในการสร
างหอศงเรี
ง ยนสาขาวิชา
กระบวนการสุ
นทรียสาธกในการสร
างหอกงเรี
ยนแหงความสุ
ใหกับผูเรียน กรณี
ึกษายนแห
หองเรี
ความสุขใหกับผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา กลุม 19 (EDUCATION MUSIC MODEL)

มหา

ดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสอดคลองกับ(สุรัดดา สายสิงห, ประเสริฐ
ดํารงชัย : 361) ศึกษาคนหาประสบการณเชิงบวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร แลว
นําประสบการณเชิงบวกที่คนพบมากกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันและนําไปใชวางแผนจัดทําโครงการพัฒนางาน โดยการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง ทฤษฎีที่ใชในการศึกษา ไดแก ทฤษฎีสุนทรียสาธก ทฤษฎี SOAR จากผลการสัมภาษณ ทําใหคนพบ
ปจจัยจุดรวมที่เปนสิ่งที่ประทับใจในที่ทํางาน หลังจากนั้นนําปจจัยจุดรวมและปจจัยจุดโดดเดนมาเชื่อมโยงกับทฤษฎี SOAR
28
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทําใหไดแนวทางในการสรางประสบการณเชิงบวกในการปฏิบัติงาน หลังดําเนินโครงการแลวคาดวาบุคลากรงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลศรีนครินทร เกิดประสบการณเชิงบวกในการปฏิบัติงานและสอดคลองกับ (ศิริรัตน ตั้งใฝคุณธรรม,อัจฉริยะ
อุ ป การกุ ล :45,46)การศึ ก ษาการประยุ ก ตใ ช สุ น ทรีย สาธก (Appreciative Inquiry) เพื่ อ เพิ่ ม ความพึ ง พอใจของลู ก ค า
กรณี ศึ ก ษา : ธนาคารกรุง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) สาขาอุ ด รธานี จั ง หวั ดอุ ด รธานี ศึ ก ษาสถานการณ ป จ จุ บั น และค นหา
ประสบการณดานบวกของพนักงานและลูกคาในการมาใชบริการที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานีและเพื่อใหไดแนวทาง การ
พัฒนาคุณภาพในการใหบริการแกลูกคา การดําเนินการศึกษาในแตละขั้นตอนไดใชกระบวนการสุน ทรียสาธก เพื่อคนหา
ประสบการณ ดานบวกของพนักงานและลูกคาที่มาใชบริการหนาเคานเตอรธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานีโดยการสัมภาษณ
แลวนํามาวิเคราะหหาจุดรวม จุดโดดเดนแตละกรณีศึกษา ผลการศึกษาทําใหไดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา หลังจากที่ไดนําโครงการมาใชในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนพบวาระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เพิ่มขึ้นจาก 3.35 คะแนน เปน 4.22 คะแนน และสามารถใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยสาขาอื่น ๆ ได
ดังนั้น การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหงความสุข ให กับ
ผูเรียนกรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนนวัตกรรม
ใหมที่เปนตนแบบทางการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืนในอนาคตตอไป

ภัฏร

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. ควรศึกษาแผนกลยุทธการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียน
แหงความสุขใหกับผูเรียนใหครบถวนสมบูรณทุกองคประกอบ
2. ควรศึกษาผลการประเมินโครงการ กิจกรรม การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกใน
การสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน
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ราช

ภัฏร

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อ 1) พัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps 2)
เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรีย นโรงเรียนวัดหวานบุญ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดการสอน Teacher Tool
Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps 2 ) แบบทดสอบทักษะการอานและการเขียน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย( x )
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Dependent t-test
ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูจ ํานวน 4 หนวยการเรียนรูโดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ในการจัดการ
เรียนการสอน แบบฝกหัดทายบทเรียน สื่อการสอนการอานและการเขียน สื่อการสอนการอานและการเขียนที่ใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร
2. นักเรียนที่เรียนดวย ชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps มีคะแนนทักษะการ
อานและการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ชุดการสอน, กระบวนการ GPAS 5 Steps, ทักษะการอาน, ทักษะการเขียน

Abstract

มหา

วิทย

าลัย

The purposes of this research were: 1) to develop Teacher Tool Kits using GPAS 5 Steps and 2) to
develop reading and writing skills of students at Wat Wan Boon School. The samples used in the research
were teachers and students of Wat Wan Boon School with purposive sampling. The research tools were 1)
Teacher Tool Kits using GPAS 5 Steps and 2) reading and writing skills test. The statistics in this research
were mean ( x ), standard deviation (S.D.) and Dependent t-test.
The result of the research has found that :
1. Teacher Tool Kits using the 5-stepss GPAS consisting of pre-test and post-test, the
lesson plan consisting of 4 units by using the GPAS 5 Steps in teaching and learning activities, end-of-chapter
exercises, teaching materials for reading and writing, and teaching materials for reading and writing create
by computer programs.
2. The students who studied with the Teacher Tool Kits using the GPAS 5 Steps had higher
scores of reading and writing after using the steps with the signiﬁcantly different at the statistical level
of.05.
Keywords: Teacher Tool Kits, Instructional Package, GPAS 5 Steps, Reading Skill, Writing Skill
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ตระหนักถึงการพัฒนาครูประจําการใน
สถานศึกษาในทองถิ่นใหสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาอยางรอบดานเปนสมรรถนะ
สําคัญสําหรับคนในอนาคตทั้งดานความรูลุมลึกตามความสนใจ แรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีตอเปนหมายชีวิตที่ตองประกอบ
อาชีพและมีทักษะจําเปนในการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ ประกอบอาชีพที่สอดคลองกับสภาพสังคม เทคโนโลยีใน
อนาคต จึงไดจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถอยูไดอยาง
ยั่งยืน เพื่อพัฒนาครูใหสรางและใชนวัตกรรมการเรียนรูที่สงผลตอศาสตรและศิลปดานการอาน การเขียน การสื่อการและ
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาสูสถานศึกษาในทองถิ่นใหกวางขวางตอไป โรงเรียนวัดหวานบุญ อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ตั้งอยูที่ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปนโรงเรียนขนาดกลาง
จัดการศึกษาระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนโรงเรียนเปาหมายที่จะตองไดรับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภฯ ไดจัดสงทีมคณาจารยเขาสํารวจขอมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน และปญหาเรงดวนที่ควรไดรับการแกไขและพัฒนาทั้งตัวผูสอนและผูเรียน
จากการสํารวจสภาพปญหาและรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจสภาพปญหา รวมถึงการพิจารณา
ผลทดสอบดานการอานและการเขียน (RT) พบวาปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน คือ ปญหาดานการอานและการ
เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมีจํานวนผูเรียนที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน จํานวน 6 คน จากจํานวนผูเรียน
ทั้งหมด 51 คน ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯและคณะครูผูสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได
ร ว มกั น สร า งชุ ด การสอน Teacher Tool Kits โดยใช ก ระบวนการ GPAS 5 Steps ซึ่ ง แบ ง เป น 5 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) ขั้ น
Gathering การค นหาและเลือ กข อ มูล 2) ขั้ น Processing การจั ดกระทํ า ข อ มูล หรื อ การจั ด ข อมู ล ให เ ป น ระบบ 3) ขั้ น
Applying 1 (Applying and Constructing the Knowledge) การปฏิบัติแ ละสรุปความรู 4) ขั้น Applying 2 (Applying
and Communication Skill) การสื่อสารและนําเสนอ 5) ขั้น Self – regulating การประเมินเพิ่มคุณคา เพื่อแกปญหาการ
อานไมออกเขียนไมไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวานบุญ

าลัย

1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน โดยใชกระบวนการ GPAS
5 Stepss สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

การพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ในครั้งนี้ ไดยึดหลักการพัฒนาสื่อ
การเรียนรูตามแนวทาง ADDIE Model ซึ่งแบงขั้นตอนการดําเนินการออกเปน 5 ขั้นตอนคือ 1) A-Analysis การวิเคราะห
ปญ หาและความตอ งการจํ า เป น 2) D-Design การออกแบบชุด การสอน 3) D-Development การพั ฒนาชุด การสอน
4) I-Implement การนําชุดการสอนไปใชกับผูเรียน และ 5) E-Evaluation การประเมินทักษะการอานเขียนของผูเรียนที่เรียน
ดวยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งการพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits (TTK) โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อ
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ มีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังตอไปนี้
1. A-Analysis การวิเคราะหปญหาและความตองการจําเปน จากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจสภาพปญหาของโรงเรียน
วัดหวานบุญพบวา
1.1 โรงเรียนวัดหวานบุญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เปด
สอนในระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา มีผูอํานวยการและครูจํานวน 24 คน นักเรียนจํานวน 480 คน
1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญมีคาเฉลี่ยคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีคะแนนการ
ทดสอบความสามารถในการอาน (RT) ในระดับต่ําจํานวน 6 คน
1.3 ครูตองการความชวยเหลือในดานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดทักษะการคิดขั้น
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สูง การสรางนวัตกรรมสื่อการเรียนรูเพื่อแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดและการอานจับใจความ และการพัฒนาสื่อการ
จัดการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยี เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน
1.4 จุดเดนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญคือ ชอบมาโรงเรียน มีจิตอาสา มีทกั ษะในการชวยตนเองใน
ชีวติ ประจําวัน ชอบสื่อการเรียนรูที่มีความสวยงาม ชอบเลนเกม ชอบการแขงขันและความบันเทิง
1.5 จุดที่ตองเรงพัฒนาคือ ทักษะการอานและการเขียน ซึ่งปญหาของนักเรียนคือ การจดจําสระและตัวอักษร
การประสมคํา และการผันวรรณยุกต
2. D-Design ดําเนินการออกแบบชุดการสอน Teacher Tool Kits (TTK) โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps
เพื่อพัฒนาทักษะการอา นและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ โดยใชขอมูลจากขั้นการวิเคราะห มาใช ในการ
ออกแบบ ซึ่งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูนั้นจะยึดหลัก ABCD Model ไดแก
A-Active learning แผนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูสอนกับผูเ รียนมีปฏิสมั พันธกันตลอดเวลา เนนใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบั ติจ ริ ง ผู ส อนใหผ ลป อ นกลับแกผูเ รีย นทันที มี ก ารเสริมแรง ตรวจสอบความเข าใจของผูเรี ย น ให ผลป อ นกลั บและ
คําแนะนําแกผูเรียนตลอดเวลา และการแขงขันที่กระตุนใหผเู รียนเกิดความนุกสนาน
B-Blended แนวทางการจัดการเรียนรูในชุด TTK ที่ออกแบบนี้ ผูสอนสามารถนําไปใชสอนไดหลากหลายรูปแบบทั้ง
Onsite, Online และ On hand ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
C-Collaborative Learning การจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูสอนและผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน มีการรวมกันทํางานเปนทีม ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
D-Design Thinking for Learning Outcomes การจัดการเรียนรูโดยใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนให
ผูเรียนใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหในการจําแนกลักษณะของพยัญชนะ สระ มาตราตัวสะกดตาง ๆ เพื่อให ผูเรียน
สามารถอานและเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตอง
ขั้นการออกแบบนี้ทําใหได ชุดการสอนตนแบบ Teacher Tool kits ซึ่งประกอบดวย
2.1 แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
2.2 แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 หนวยการเรียนรู ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูจะใชกระบวนการ GPAS 5
Steps ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
2.2.1 ขั้น Gathering (ขั้นสังเกต รวบรวมขอมูล) : ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนสังเกต รวบรวม
ขอมูล โดยเชื่อมโยงความรูเดิม เพื่อตอบคําถามและรวมกันคนหาวาเนื้อหาที่จะเรียนรูในคาบนี้คือเรื่องอะไร
2.2.2 ขั้น Processing (ขั้นวิเคราะหและสรุปความรู) : นักเรียนคิดวิเคราะห จัดกระทําขอมูลใหเปน
ระบบ จากนั้นสรุปหลักการหรือประเด็นความรูเกี่ยวกับการอานและการเขียน
2.2.3 ขั้น Applying 1 (Applying and Constructing the Knowledge) (ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุป
ความรูหลังการปฏิบัติ) : นักเรียนฝกอานและเขียนผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ครูเปดโอกาสใหนักเรียนเลมเกมเพื่อ
พัฒนาการอานและการเขียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในรูปแบบใบงานออนไลน
2.2.4 ขั้น Applying 2 (Applying and Communication Skill) (ขั้นสื่อสารและนําเสนอ) : นักเรียน
สามารถพูดนําเสนอความรูที่ไดรับจากการสรางผลงาน รวมกันใหคําแนะนําเกี่ยวกับความถูกตองแลความคิดสรางสรรคของ
ผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น
2.2.5 ขั้น Self – regulating (ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณคาบริการสังคมและจิตสาธารณะ) นักเรียน
มีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานของตนเอง โดยใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามวานักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมใดบาง
ชื่นชอบกิจกรรมใดบาง และความรูที่ไดรับในคาบนี้สามารถนําไปถายทอดใหผูอื่นอยางไรบาง
2.3 แบบฝกหัดทายบทเรียน
2.4 สื่อการสอนการอานและการเขียน
2.5 สื่อการสอนการอานและการเขียนที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Wordwall และ Bamboozle)
จากนั้นนําแผนการสอนที่ไดออกแบบนําไปขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหวานบุญ
3. D-Development นําขอคิดเห็นที่ไดรับจากผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหวานบุญมาดําเนินการปรังปรุงชุด
การสอนและนําไปสรางชุดการสอนตนแบบ แบบทดสอบกอนและหลังเรียน สื่อการเรียนรูตาง ๆ
4. I-Implement นําชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการ
33

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญที่พัฒนาขึ้นไปถายทอดสูครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนวัด
หวานบุญ และใหครูทดลองนําไปใชกับนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีคะแนนการทดสอบ
ความสามารถในการอาน (RT) ในระดับต่ําจํานวน 6 คน
5. E-Evaluationประเมินทักษะการอานเขียนของนักเรียนภายหลังการเรียนดวยชุดการสอน Teacher Tool Kits
โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ

ผลการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

ชุดการสอน Teacher Tool Kits (TTK) โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
ของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ ประกอบดวย
1. แบบทดสอบทักษะการอานและการเขียนกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 15 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัยแบบ
คูขนาน
2. แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 หนวยการเรียนรู ไดแก
2.1 หนวยการเรียนรูที่ 1 พยัญชนะ สระ วรรณยุกตในภาษาไทย
2.2 หนวยการเรียนรูที่ 2 เด็กเกงเขียนไทย
2.3 หนวยการเรียนรูที่ 3 อานเขียนเรียนไทย
2.4 หนวยการเรียนรูที่ 4 พากเพียรเรียนตัวสะกด
จุดเดนของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps มีดังนี้ ขั้นแรก Gathering ครูผูสอนเปดโอกาสให
นักเรียนสังเกต รวบรวมขอมูล เพื่อคนหาวาเนื้อหาที่จะเรียนรูในคาบนี้คือเรื่องอะไร นับเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียน
วาวันนี้จะเรียนเรื่องอะไร ถือวาเปนวิธีการนําเขาสูบทเรียนอยางนาสนใจมากกวาผูสอนบอกนักเรียนโดยตรงวาวันนี้จะสอน
เรื่องอะไร ขั้นที่สอง Processing นักเรียนไดคิดวิเคราะห สรุปหลักการหรือประเด็นความรูเกี่ยวกับการอานและการเขียน
ทําใหนักเรียนสามารถจดจําหลักการไดอยางแมนยํา เพราะนักเรียนไดฝกสรุปหลักการอานและการเขียนดวยตนเอง ขั้นที่สาม
Applying 1 นักเรียนไดฝกอานและเขียนผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และฝกการทํางาน
รวมกับผูอื่น ขั้นที่สี่ Applying 2 นักเรียนไดฝกฝนการพูดนําเสนอความรูที่ไดรับจากการสรางผลงาน นับเปนการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ และขั้นสุดทาย Self – regulating นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานของตนเอง
นับเปนการใหนักเรียนไดสะทอนคิดวาไดเรียนรูสิ่งใดบาง และสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหผูอื่นอยางไร
3. แบบฝกหัดทายบทเรียน แบบฝกหัดทายบทเรียนมีความหลากหลาย ทั้งใหนักเรียนฝกอานและเขียนผาน
กิจกรรมที่สนุกสนาน เชน ถายภาพปายชื่อรานคาหรือปายโฆษณา จากนั้นใหนักเรียนระบุวาปายมีพยัญชนะไทยตัวใดบาง
เพื่อใหนักเรียนเพื่อฝกฝนการอานและการเขียนจากสื่อใกลตัว
4. สื่อการสอนการอานและการเขียน
4.1 สื่อการสอนบัตรพยัญชนะภาษาไทย
4.2 สื่อการสอนสระในภาษาไทย (ไมบรรทัดสอนอาน)
4.3 สื่อการสอนเรื่องการผันวรรณยุกต (จําแนกอักษรสามหมู)
4.4 สื่อการเขียนพยัญชนะและสระในภาษาไทย
4.5 สื่อการอานและเขียนพยัญชนะตนเดี่ยว
4.6 สื่อการอานและเขียนพยัญชนะควบแทและควบไมแท
4.7 สื่อการอานและเขียนคําที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไมตรงมาตรา
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รูปที่ 1 ตัวอยางสื่อการสอนอานและเขียน

พรร

ณี

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

ำไพ

5. สื่อการสอนการอานและการเขียนที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบดวย
5.1 Wordwall เปนเว็บไซตที่ครูสามารถสรางแบบทดสอบในรูปแบบเกมออนไลน หรือใบงานออนไลน

ภัฏร

ไดเอง

ราช

รูปที่ 2 เว็บไซต Wordwall

าลัย

5.2 Bamboozle เปนเว็บไซตที่ครูสามารถสรางเกมเปดแผนปายคําถามเพื่อใชในการเรียนการสอน โดย
สามารถใหนักเรียนแบงทีมกันเพื่อแขงขันตอบคําถามได

วิทย

รูปที่ 3 เว็บไซต Bamboozle
ผลการทําแบบทดสอบทักษะการอานและการเขียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการสอน Teacher Tool Kits
(TTK) โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ ของ
นักเรียนทั้ง 6 คนตามตารางที่ 1

มหา

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (Dependent t-test) คะแนน
จากแบบทดสอบทักษะการอานเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ
จํานวนนักเรียน
(n=6)
กอนเรียน (n=6)
หลังเรียน (n=6)

คะแนนเฉลี่ย(
x )
4.66
12.66

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
1.50
1.75

t

Sig.

-4.33

.05
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พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อ
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ มีคะแนนกอนเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย
( x ) เท ากั บ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.50 และมีคะแนนหลังการเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน มี
คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 12.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.75 และนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอน Teacher Tool
Kits (TTK) โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญมี
คะแนนทักษะการอานและการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps
การพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ไดดําเนินการโดยการสํารวจสภาพ
ปญหาจากผูบริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน พบปญหาที่สําคัญคือการอานไมออกเขียนไมไดของ
นักเรียนบางสวน ซึ่งเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ซึ่งการแกไขปญหานี้ ไดดําเนินการโดยยึดหลักการมีสว นรวม
ของทั้ ง โรงเรีย นวั ด หว า นบุญ และมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภฯ ซึ่ ง ได ร ว มกั น ออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรูตลอดจนสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและตัวผูเรียนที่มีจุดเดนและจุดดอยที่
แตกตางกัน
การพัฒนาชุ ดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ในขั้ นการออกแบบนั้ น เมื่ อได
จัดทําชุดการสอนตนแบบเสร็จแลว ไดนําไปใหครูโรงเรียนวัดหวานบุญรวมกันวิพากษความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรูและสื่อการเรียนรู โดยครูไดใหขอเสนอแนะวา ควรเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนของการแบบฝกอานและเขียนเพื่อเพิ่มความ
ชํานาญใหมากขึ้น และเพิ่มคูมือในการสรางเกมออนไลนเพื่อใหครูสามารถนําไปสรางเกมเพิ่มเติมในบทเรียนอื่น ๆ ได
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชุดการสอนนี้ใชแนวทางการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เปนกระบวนการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคทางปญญา (Constructivism) ที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา เพื่อชวย
ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดขึ้นในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู
ที่มีครูผูสอนเปนผูแนะนําหรืออํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงผานกระบวนการคิด
ขั้นสูง สงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินคาจากสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู ทําใหการเรียนรู
เปนไปอยางมีความหมายและนําไปใชในสถานการณอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2558)
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชุดการสอนนี้จะใชแนวทางการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended
Learning) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 5 รูปแบบ โดยครูสามารถนําไปปรับ
ใชไดตามสถานการณและความพรอมของผูเรียน เชน การสอนแบบออนไลนสามารถใชเว็บไซต Bamboozle หรือใชใบงาน
ออนไลน Wordwall ซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองออนไลนพรอม ๆ กันขึ้นอยูกับชวงเวลาความพรอมของผูเรียนและผูปกครอง ซึ่ง
สอดคลองกับขอดีของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานคือ การเรียนรูแบบผสมผสานคํานึงถึงผูเรียนทุกประเภท ไมวา
ผูเรียนจะชอบหองเรียนแบบปรกติหรือแบบออนไลนมากกวา หรือลองใชทั้งสองอยางรวมกันกัน โดยปราศจากขอจํากัดของ
หองเรียนปรกติหรือหองเรียนออนไลนทั้งหมด การเรียนรูแบบผสมผสานใชวิธกี ารที่หลากหลาย เพื่อปรับเหมาะกิจกรรมและ
เนื้อหาใหเหมาะกับผูเรียน (ELM Learning, 2019: Online)
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชุดการสอนนี้ ไดเนนแนวทางการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) โดย
มีเกม Bamboozle ที่ไดใหผูเรียนแขงขันตอบคําถามกันเปนทีม ซึ่งการเรียนรูรวมกันจะชวยใหผูเรียนมีความพยายามที่จะ
เรียนรูใหบรรลุเปาหมายเปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลงานมากขึ้นตอนนี้คุมกันยังชวยใหผูเรียนมีน้ําใจ
นักกีฬามากขึ้นใสใจผูอื่นมากขึ้นเห็นคุณคาของความแตกตางและความหลากหลายการประสานสัมพันธและการรวมกลุมชวย
ใหผูที่มีสุขภาพจิตดีขึ้นมีความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นนอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะทาง
สังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรตาง ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2561 : 101)
การออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรู ในชุดการสอนนี้ ใชแ นวทางกระบวนการคิ ดเชิ ง ออกแบบ (Design Thinking)
กระบวนการทําความเขาใจปญหาของผูใชนําเสนอทางแกไข ปญหาแบบใหมที่อาจไมเคยคิดมากอน ผาน 5 ขั้นตอน ไดแก การ
เขาใจ (Empathize) นิยาม (Deﬁne) สรางสรรคจําลอง (Ideate Prototype) และ ทดสอบ (Test) การจัดการเรียนรูในชุด
การสอนนี้มีการใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหในการจําแนกลักษณะ
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พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ของพยัญชนะ สระ มาตราตัวสะกดตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถอานและเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตอง นับเปนการสงเสริม
การกระบวนการคิดเชิงออกแบบทั้ง 5 ขั้นตอน
สวนหนึ่งของชุดการสอนนี้คือการใชเกมเขามาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากการวิเคราะหผูเรียน
พบวาการเลมเกมเปนกิจกรรมที่ผูเรียนชอบ จึงไดใชเว็บไซด Wordwall และ Bamboozle มาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งการสอนโดยใชเกมจะเปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูง ผูเรียนไดรับความสนุกสนานและเกิด
การเรียนรูจากการเลน ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการเห็นประจักษแจงดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายและ
อยูคงทน (ทิศนา แขมมณี , 2561 : 365-366) Randal W. Kindley Jennifer Jenson และ Maja Pivec (2002, อา งถึ งใน
นรรัชต ฝนเชียร, 2563: ออนไลน) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหม โดยนําเอาความบันเทิงเขา
มาเปนสวนหนึ่งในการออกแบบการเรียนรูเพื่อใหมีความสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น จนเปนที่มาของคําวา
Edutainment ซึ่งหมายถึงการศึกษาที่มาพรอมกับความบันเทิง กับคําวา Plearn ที่หมายถึง เลนและเรียน โดยมาจากคําวา
Play รวมกับ Learn นั่นเอง
2. นักเรียนที่เรียนดวย ชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps มีคะแนนทักษะการ
อานและการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บทบาทของครูผูสอนที่ใชชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียน ครูผูสอนรายวิชาภาษาทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ทําหนาที่กระตุนความคิดให
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม สาธิตวิธีการทํากิจกรรม เลนเกม เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เพื่อหา
คําตอบดวยตนเอง
บทบาทนักเรียนที่ใชชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียน นักเรียนไดฝกอานคิดวิเคราะห ฝกจําแนกคําควบแทควบไมแท ฝกจําแนกคําศัพทที่มีตัวสะกดมาตราตาง ๆ อีก
ทั้ ง นั ก เรีย นฝ กเขี ยนพยัญ ชนะ สระ วรรณยุก ต ในภาษาไทย เขี ย นคํา ศัพ ทต าง ๆ ได อ ยา งถู กตอ งผา นการทํ า กิ จ กรรมที่
หลากหลาย นักเรียนไดเรียนรูและฝกฝนการอานและการเขียนผานการเลนเกม การตอบคําถาม การสังเกต การคิดเชื่อมโยง
ทําใหนักเรียนเขาใจหลักการอานและการเขียนในภาษาไทยไดดีมากขึ้น
จากผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนที่เรียนดวย ชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใช
กระบวนการ GPAS 5 Steps ภายหลังการเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เกิดจากการที่นักเรียนไดฝก
ปฏิบัติการอานและการเขียนพยัญชนะ สระ การอานประสมคํา ฝกอานคําที่มีตัวสะกดในมาตราตาง ๆ การฝกผันวรรณยุกต
ผานกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และเกมออนไลนที่หลากหลาย ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกสนานใน
การเรียน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานและการเขียนที่สูงขึ้น
ชุ ด การสอน Teacher Tool Kits โดยใช กระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่ อพั ฒนาทั กษะการอา นและการเขียน
สามารถทําใหนักเรียนที่มีปญหาดานการอานและการเขียนสามารถอานและเขียนคลองแคลวมากขึ้น ซึ่งนักเรียนกลุมตัวอยางมี
คะแนนทักษะการอานและการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งชุดการสอนที่ที่พัฒนาโดย
ใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทัก ษะการอ านและการเขียน ทําใหนักเรียนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นที่ สู ง ขึ้ น
สอดคล องงานวิจัยของ วิลาสินี ดีอุน (2558) ที่ไดพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ านและการเขี ยนคํ าไทยของ
นักเรียนปกาเกอะญอ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวาผูเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภายหลังการเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ รสสุคนธ มากเอียด (2558)
ที่ไดพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลังเรียนดวยชุดการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการ
ใชชุดการสอน Teacher Tool Kits ที่มีการออกแบบตามลักษณะของปญหาและบริบทของผูสอนและผูเรียนสามารถใชในการ
พัฒนาทักษะการอานเขียนของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เฉพาะบุคคลที่มี
ปญ หาดา นการอานไมออกเขียนไมไ ด ดังนั้นการวิจัยในครั้งตอไปควรจะไดมีการขยายผลไปสูนักเรีย นกลุมอื่ น ๆ ต อไป
เนื่องจากชุดการสอนนี้ออกแบบมาเพื่อใหครอบคลุมกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางอยูแลว จึงควร
นําไปใชกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ที่มีปญหาดานการอานไมออกเขียนไมไดตอไป ในสวนการออกแบบเกมประกอบการ
เรี ย นการสอน ผูส อนสามารถประยุก ตห รือ ปรับ เปลี่ย นคํา ถาม และรูป แบบการเล น เกมใหเ หมาะสมกั บ เนื้อ หา ผู เ รีย น
สถานการณได อีกทั้งองคความรูในการสรางชุดการสอน Teacher Tool Kit โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps สามารถเปน
แนวทางในการสรางชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดอีกดวย
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ครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาซึ่ง ไดรับ สิท ธิป ระโยชนแ ละปฏิบัติง านภายใตเ งื่อ นไขสภาพแวดลอ มที่ ดีย อมมี
ความรูสึกผูกพันตอสถานศึกษา พรอมที่จะทุมเทความสามารถ ในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณในการทํางาน
ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 337 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางเทียบหากลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาจั นทบุ รีช นิ ดมาตราสว นประมาณคา 5 ระดับ ซึ่ง มีคา อํา นาจจํา แนกรายข อ อยู ร ะหว า ง 0.43 - 0.94 และ
ค าความเชื่ อมั่นทั้งฉบับเทากั บ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับของความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีตอสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณใน
การทํางาน ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
เมื่อจําแนกตามสถานภาพ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของทางการศึกษา
สามารถนํ า ผลการวิจั ย ไปใชเ ป นแนวทางในการส งเสริม ความผูก พัน ของครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาโดยใช ก ลยุ ท ธ
การบริหารงานแบบมีสวนรวม การเปนแบบอยางที่ดีของผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดที่ยั่งยืนตอไป
คําสําคัญ: ความผูกพัน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา

Abstract

มหา

Teachers and educational personnel who are perfectly fulfilled with fringe benefits and good
working conditions tend to engage in their schools. They devote all of their capabilities to assigned duties
in order to develop the desirable learners. This research aimed to investigate and compare the commitment
of teachers and educational personnel toward public schools under Chanthaburi Primary Educational
Service Area Office classified by marital status, working experience, birthplace, job position and school size.
The sample size in this research was a group of 337 teachers and educational personnel under Chanthaburi
Primary Educational Service Area Office, retrieved by Krejcie and Morgan’ s comparison table and
proportional stratified random sampling method. The instrument for data collection was a five-rating scale
constructed questionnaire about the commitment of teachers and educational personnel toward their
public schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office with the discrimination power
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------between 0.43 and 0.94, attached to its reliability of 0.98. The statistics used in analyzing quantitative data
were: percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance.
The results of the research were as follows: 1) the commitment of teachers and educational
personnel toward public schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office in overall and
specific aspects was shown at a high level, 2) the comparison of the commitment of teachers and
educational personnel toward public schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office,
when classified by working experience, birthplace, job position and school size, was overall significantly
different at the statistical level of . 05. When classified by marital status, holistically, it had no statistically
significant difference. The school administrators and concerned educational organizations can adopt this
research as a guideline to encourage the commitment of teachers and educational personnel through
participative management strategy, best practices of school administrators, as well as building motivation
among teachers and educational personnel leading to the sustainable development of public schools.
Keywords: Commitment, Teacher, Educational Personnel
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มหา
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ภัฏร

ทรัพยากรมนุษยเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญตอความอยูรอดขององคการ เพราะบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณจะชวยผลักดันใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสมาชิกในองคการ
ถื อ ว า เป น เรื่ อ งปกติ เ พราะในบางครั้ง องค ก ารจํ า เป น ต อ งรับ บุ ค ลากรเข า มาใหมเ นื่ อ งจากปริ ม าณงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของฝายตาง ๆ หรือการทดแทนบุคลากรเกาที่มีความจําเปนตองลาออกไปดวย
เหตุผลประการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลาออกของผูบริหารระดับสูงยอมสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจของบุคลากรและ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการ ทําใหตองมีการโยกยาย สับเปลี่ยนตําแหนง หรือเลื่อนตําแหนงบุคคลอื่นเขามาแทนที่ซึ่งตอง
ใช ร ะยะเวลาในการเตรี ยมการและปรับตัวนานพอสมควรกวาที่ การปฏิบั ติงานทุ กอย างจะกลั บเข าสู ภาวะปกติ เช นเดิม
(สาคร สุขศรีวงศ, 2552: 26)
การที่บุคลากรในองคการตางมุง มั่นทํางานไปสูเ ปาหมายที่คาดหวังไวดวยความกระตือรือรน รวมทั้งการดูแลบุคลากรที่
ดี ใหทํางานอยูกับองคการในระยะยาวนั้นควรเริ่มตนจากความศรัทธาของบุคลากรเปนหลักซึ่งตองอาศัยปฏิสัมพั นธอันดี
ระหวางเพื่อนรวมงาน บุคคลใดก็ตามที่มีความผูกพันตอองคการมาก ยอมสรางผลงานไดโดดเดนกวาผูที่มีความผูกพันตอ
องคการนอย นอกจากนี้ ความผูกพันตอองคการยังสะทอนใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ (Steers, 1977: 71)
ซึ่งสอดคลองกับมาวเดย และคณะ (Mowday and et al, 1982: 27) ไดอธิบายถึงความผูกพันตอองคการวาเปนการแสดงออก
ที่มากกวาความจงรักภักดี เพราะความผูกพันนั้นเปนความสัมพันธที่แนบแนนใกลชิดและผลักดันใหบุคคลเต็มใจที่จะอุทิศ
ตนเอง เพื่อขับเคลื่อนองคการใหกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกที่
ดีของบุคคลที่มีตอองคการซึ่งจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสรา งสรรคสอดคลองกั บเปาหมายขององคการ
ดังนั้น หากบุคลากรมีเจตคติที่ดีตอองคการ กอปรกับองคการสามารถจูงใจบุคลากรใหเกิดความพึงพอใจได แนวโนมที่บุคลากร
จะเกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่น ความจงรักภักดี และความผูกพันตอองคการยอมเพิ่มขึ้นมาก
สถานศึกษาเปนหนวยผลิตทางสังคมหนึ่งซึ่งมีบทบาทหลักในการพัฒนาเยาวชนใหเติบโตเปนคนเกง คนดี และ
มี ความสุ ข ประเทศชาติ จ ะเจริญ รุ งเรือ งก า วหน า หรือ ล มเหลวขึ้ นอยูกับ ศัก ยภาพของเยาวชน ดัง นั้น ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรไดรับการพัฒนาโดยมุงเนนประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรแตละคนเปน
หลัก หากครูและบุคลากรทางการศึกษามีความผูกพันตอสถานศึกษามาก ก็จะยิ่งทําใหเกิดความจงรักภักดีตอสถานศึกษาและ
ทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพซึ่งจะชวยใหเกิดผลดีตอองคการในระยะ
ยาว สอดคลองกับรุงโรจน อรรถานิทธิ์ (2554: 5) อธิบายวา ครูที่มีความผูกพันตอสถานศึกษามาก มักจะใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงานอยางเต็มที่ทุมเทแรงกายแรงใจ เสียสละประโยชนสวนตน มีความเชื่อมั่น ยอมรับในเปาหมายรวมกัน และ
ตองการเปนสมาชิกของสถานศึกษาแหงนั้นตลอดไปในทางกลับกัน ครูที่ไมมีความผูกพันตอสถานศึกษาก็มักแสดงพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงค ขาดความรับผิดชอบ ไมมีความกระตือรือรน หรือขอโอนยายไปอยูที่อื่น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาอยางหลีกเลี่ยงมิได
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในป จ จุบั นครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาที่ ปฏิบัติง านอยูใ นสถานศึก ษาขั้ น พื้ นฐานสัง กั ดสํา นั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ไดทําหนังสือขอโยกยาย ลาออก หรือเปลี่ยนงานกอนเกษียณ โดยจํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 2,754 คน
และลดลงเหลือ 2,725 คน ในปการศึกษา 2563 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และเขต 2. 2563)
ทั้งนี้ เนื่องจากปญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ ที่บังคับใชในสถานศึกษาอยางเขมงวดปญหาการบริหารงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งขาดแรงกระตุนจูงใจในการปฏิบัติงานจึงทําให
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษามี ความวิต กกั งวลเกี่ย วกับ ความมั่น คงในอาชีพ อีก ทั้ง ความไม แ น น อนเกี่ ย วกั บ นโยบาย
ทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ําลง ภาระงานของครูที่เพิ่มขึ้น การผลิตครู
และการบรรจุครูไมสัมพันธกัน ครูมีภาระคาใชจายที่สูงมากทําใหตองหารายไดพิเศษซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ครู ความกังวลใจตาง ๆ และความเครียดเกี่ยวกับภาระหนี้สินเหลานี้เปนการบั่นทอนความพยายามในการปฏิบัติงานอยางมาก
ยิ่งไปกวานั้น ครูซึ่งปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอนอันทันสมัย ไมมีงบประมาณ ที่ใชในการผลิต
สื่อการเรียนรู ทําใหครูตองเสียสละเงินเดือนบางสวนเพื่อนํามาใชจายในการชวยเหลือนักเรียนและจัดซื้ออุปกรณ การเรี ยน
การสอนที่จําเปนเพิ่มเติม สงผลใหครูรูสึกทอแทใจ เฉื่อยชาในการทํางาน และตัดสินใจลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุใน
ที่สุด (สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และเขต 2, 2563)
จากประเด็นดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ
สถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเพื่อใหผูบ ริหารสถานศึกษาและผูที่มี สวนเกี่ยวของ
ทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนสารสนเทศในการวางแผนและกําหนด
นโยบายที่จําเปนตอการเสริมสรางความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะกอใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีมใน
การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

าลัย

ราช

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึ กษา สังกัดสํา นั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณในการทํางาน ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง และขนาดของ
สถานศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
การกําหนดประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ปการศึกษา 2563 จํานวน 2,731 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 574 คน ประกอบดวย ครู 314 คน และ
บุคลากรทางการศึกษา 260 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 1,531 คน ประกอบดวย ครู 1,197 คน และบุคลากรทางการศึกษา
334 คน สถานศึกษาขนาดใหญ 626 คน ประกอบดวย ครู 579 คน และบุคลากรทางการศึกษา 47 คน (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. ออนไลน. 2563) (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2, ออนไลน:
2563)
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุ รี ป การศึกษา 2563 จํานวน 337 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 71 คน ประกอบดวย ครู39 คน และบุคลากร
ทางการศึกษา 32 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 189 คน ประกอบดวย ครู 148 คน และบุคลากรทางการศึกษา 41 คน สถานศึกษา
ขนาดใหญ 77 คน ประกอบดวยครู 71คน และบุคลากรทางการศึกษา 6 คน โดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอร
แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607 - 610) การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (Proportionate Stratified
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Random Sampling) ซึ่งมีขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นของการแบง หลังจากนั้น จึงทําการคัดเลือกครูในสถานศึกษาดวย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ย วกับสถานภาพ ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) สว นประสบการณใ นการทํา งาน มีลั ก ษณะเปน แบบเติ ม คํา ลงใน
ชองวาง
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ซึ่งกําหนดคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ตามเกณฑของเบสทและคาหน (Best and Kahn)
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจาก เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผูกพันของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และรายละเอียดเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่ อพิจารณาความถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน ตามขอบเขตของตัวแปรที่กําหนด รวมทั้งพิจารณาความหมายของภาษาที่ใชในแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item - Objective
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.60 - 1.00
4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกครั้งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิรวมกับประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูและบุคลากรทาง การศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discrimination)
โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม ซึ่งมีคาอยูใ นชวงระหวาง 0.43 ถึง 0.94
6. นํ า แบบสอบถามที่ วิ เ คราะห ห าค า อํ า นาจจํ า แนกแล ว มาวิ เ คราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,1990: 202 - 204) ซึ่งเทากับ 0.98
7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง เพื่อนําผลมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดวยตนเอง
4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาในครั้งแรก จํานวน 321 ฉบับ คิดเปนรอยละ 85.1 หลังจากนั้น ผูวิจัยจึง
ไดทําการสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายเพิ่มเติมอีกครั้งจนครบ จํานวนตามที่กําหนดไว 337 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณใน
การทํางาน โดยการหาคาความถี่ รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยการหาคาเฉลี่ย (  ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
42
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. วิเคราะหเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษาจั นทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ภูมิลําเนาเดิม และตําแหนงโดยการทดสอบคาที
(t - test)
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษาโดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One
- way ANOVA) กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใชวธิ กี ารทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธตี ามวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe')
5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําอธิบาย
สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิตพิ ื้นฐาน
1. รอยละ (%)
2. คาเฉลี่ย ( X )
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิตทิ ี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. คาความตรงของแบบสอบถามโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC)
2. ค า อํ า นาจจํ า แนกรายข อ โดยหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
3. คาความเชื่อมั่ นของแบบสอบถามโดยวิธี หาค าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (  - Coefficient) ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach)
สถิตทิ ี่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
1. การทดสอบคาที (t - test)
2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัย
จะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูต ามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')

ผลการวิจัย

วิทย

าลัย

ผลการวิจัยความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ครั้งนี้มีประเด็นสําคัญทีน่ ํามาสรุปผลการวิจัย ดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสว นใหญมีส ถานภาพสมรสประสบการณนอย โดยมี
ภูมิลําเนาเดิมอยูในจังหวัดจันทบุรี และเปนครูซึ่งปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง
2. ระดับความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ สถานศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึ ก ษาจั น ทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดั บมาก
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแกดานความศรัทธาเลื่อมใส (  = 4.16) ดานความตั้งใจที่จะเปนสมาชิกที่ดี
(  = 3.98) และดานความเต็มใจในการปฏิบัติงาน (  = 3.84)
3. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

มหา

สรุปผลและอภิปรายผล

ผลการวิจัยความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ครั้งนี้มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายดังตอไปนี้
1. ระดับ ของความผู ก พัน ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาที ่ม ีต อ สถานศึก ษา สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื ้น ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาจัน ทบุร ี โดยรวมอยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึก ษา สัง กัด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึก ษาจั นทบุรี มีการกําหนดนโยบาย โครงสรางและแนวทางการบริหารงานไวอยางชัดเจน ประกอบกับครู
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------และบุ คลากรทางการศึก ษา มีค วามรักความสามัคคีไ ดรับ การพั ฒนาศัก ยภาพอยางตอเนื่ อ ง รวมทั้ง มี ระบบการบริห าร
ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรครูมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการ
สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน เชน การแขงขันกีฬาภายใน การจัดทัศนศึกษาประจําป และ
กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณิภา นิลวรรณ (2554 : 51) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพัน
ตอองคการของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏรธานี จังหวัดสุราษฏรธานี ผลการศึกษา
พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มีระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมทุก
ดาน อยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่องจากระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีสวนในการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพเพราะสถานศึกษาไดนําระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานใชเปนปจจัยในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและตําแหนงของขาราชการ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูที่ปฏิบัติงาน
อยูในหนวยงานนั้นเปนเวลานาน ซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันบุคลากรที่มีอายุงานนอยยอมมี
โอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือยายโรงเรียน ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการลดนอยลง สอดคล อ งกั บ ฐิฏิมา พุฒประเสริฐ (2556
: 68) ได ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียนกลุมเครือข ายวังบูรพา จังหวัดสระแกว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบวา จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยรวมและ รายดานพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางทางสถิติที่ระดับ.05
3. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามภูมิลําเนาเดิม โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ ง นี้ อ าจเปน เพราะว า
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีภูมิลําเนาเดิม อยูใ นจังหวัดจันทบุรี มีความรักหวงแหนในถิ่นฐานของตนเอง จึงทําใหเกิดความผูกพัน
มากกวาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากภูมิลําเนาอื่น นอกจากนี้ค รูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาที่ ม าจากภู มิ ลํา เนา
จั ง หวั ด อื่ น เมื่อปฏิบัติหนาที่ไดชวงระยะหนึ่งก็มักจะขอยายกลับภูมิเนาเดิมจึงทําใหเกิด ความผูกพันตอสถานศึกษานอย ซึ่ ง
สอดคลอ งกับ จิตติชัย ยัคลา (2556 : 63) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันของขาราชการครูตอโรงเรียนในกลุมอําเภอ
หนองบัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 จําแนกตามภูมิลําเนาโดยรวมและรายดานพบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขาราชการครูที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดนครสวรรค มีความผูกพันตอโรงเรียนสูงกวา
ขาราชการครูที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัด
4. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามตําแหนง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูมี
หนาที่เกี่ยวกับการสอนและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก โดยผูที่ประกอบวิชาชีพครูนั้นจะไดรับการบรรจุ
และแตงตั้ ง เป น ขา ราชการซึ่งมีค วามมั่ นคงในชี วิต ของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง สวัส ดิก ารแห งรัฐ อั น พึ งมี ภ ายหลั ง
จากเกษี ยณอายุ ราชการ ซึ่งแตกตางจากบุคลากรทางการศึกษาประเภทอื่น โดยเฉพาะเจ าหนา ที่ธุรการและภารโรงใน
สถานศึก ษาที่มิ ไ ด บ รรจุ แ ละแตง ตั้ง เปนข า ราชการมักขาดโอกาสความก า วหนา และความมั่ น คงในชี วิต ซึ่ ง ส งผลต อการ
เปลี่ยนแปลงโยกยายสถานที่ทํางานอยูเสมอทําใหความผูกพันตอสถานศึกษาลดนอยลง สอดคล อ งกั บจิระพร จันทภาโส
(2558: 80) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอ ความผูกพันตอองคการในดานการคงอยูกับองคการ
ดานความรูสึก และดานบรรทัดฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาสถานศึกษาแตละแหงมีสภาพการดําเนินงานและความพรอมของทรัพยากรทางการศึกษาแตกตางกัน เชน สถานศึกษา
ขนาดใหญมีวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ งบประมาณ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ มีสายการบังคับ
บัญชาตามลําดับชั้นที่ชัดเจนภายใตโครงสรางการบริหารอยางเปนระบบ ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบเฉพาะ
หนาที่ภายในฝายของตนเองเทานั้น ซึ่งแตกตางจากสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบกับโครงสรางการบริห ารงานที่มีลําดับ ชั้น ของการบัง คับ บัญ ชานอ ย ทํา ใหค รูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
แต ละคนมีหนาที่รับผิดชอบมาก จนเกิดความเบื่อหนาย ทอแท และคิดลาออกหรือขอยายไปอยูในสถานศึกษาแหงอื่นซึ่งบงบอก
ถึงความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษาลดนอยลง สอดคลองกับงานวิจัยของอารี นงคพรหมมา
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2555: 56) ได ทําการศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของขาราชการครูในโรงเรีย นกลุมอําเภอเกาะจัน ทร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโดยรวมและรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
6. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํา แนกตามสถานภาพ แตกตา งกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากใน
ปจ จุบันสถานศึกษาทุกแหงไดทําการปฏิรูประบบโครงสรางการบริหารเปนโรงเรียนนิติ บุคคล ทําใหสถานศึกษาสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี การตัดสินใจของผูบริหารมีความคลองตัวมากขึ้น มีการจัดสรรสวัสดิการและ
คาตอบแทนที่เหมาะสม การดูแลสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเปนไปอยางถูกสุขลักษณะและปลอดภัย บุคลากรไดมีโอกาส
พัฒนาความรูความสามารถทั้งในดานวิชาชีพและตําแหนงงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น การใชกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
เปนไปดวยความยุติธรรม ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาไมวาอยูในสถานภาพใดก็ตามจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
ทําใหความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับจารุเนตร ทองจันดี (2556: 91) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของขาราชการครู
ในโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จังหวัดระยอง จําแนกตามสถานภาพ
โดยรวมและรายดานพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ราช

ภัฏร

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการศึ กษาเรื่อง ความผูกพันของครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบวา ดานความเต็มใจในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะทั่วไป
ดังตอไปนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยเปดการรับฟงความคิ ดเห็น และปญ หาที่
เกิ ดขึ้นจากการปฏิบัติงานของครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะนํา ไปสูการทํางานเปนที มที่ มี ประสิทธิผล
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเสียสละและทุมเทการทํางาน
โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ เพื่อพัฒนาองคการไปสูเปาหมายสูงสุดตามแผนที่กําหนดไว
3. ผู บริห ารสถานศึกษาควรสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกครูและบุคลากรทางการศึ กษาเพื่อกระตุนใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการคิดคนนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ อยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธของความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. ควรศึกษาแนวทางในการสงเสริมความผูกพั นของครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา สังกั ดสํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี
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การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก โจทยปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบ
ปกติ กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และกระบวนการแกปญหาของโพลยา
รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
โพธาวัฒนาเสนี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 178 คน โดยการเลือกแบบสุม เครื่องมือที่ใชใน
การวิจั ยประกอบดวย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรีย นรู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 3)
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการทดสอบ t-Test For Dependent Samples
และ One – Way ANOVA โดยใชโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชการสอนแบบปกติ กระบวนการแกปญหาของโพลยา และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรู
แบบรวมมือรูปแบบ STAD สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD สูงกวากอนการ
จัดการเรียนรูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การสอนแบบปกติ, กระบวนการแกปญหาของโพลยา, เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD, กระบวนการ
แกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD

Abstract

มหา

The purposes of the research were to compare about the ability on learning achievement and
solving the problem on G.C.D. and L.C.M. in term of before and after using learning management and to
compare about learning achievement and ability to solve the mathematical problems including the groups
with regular teaching, Polya’ s problem solving process, cooperative learning technique, and Polya’ s
problem solving process with STAD. The sample consisted of 178 grade 7, students of four classes at
Phothawatthanasenee School, Ratchaburi Province, in the first semester of 2021 through random sampling.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The instruments used in this research were 1) lesson plan 2) mathematics achievement test 3) mathematics
problem solving ability test. The statistics used in the analysis were test for dependent samples and One –
Way ANOVA in SPSS. The results of the research found that the learning achievement after using the learning
management was higher than the pretest with the statistical significance at . 01 level. The students ability
to solve the problem after using the learning management with regular teaching, Polya’ s problem solving
process, and Polya’ s problem solving process with STAD was higher than the pretest with the statistical
significance at . 01 level, but the students ability to solving problem after using the learning management
with STAD was higher than the pretest with no statistical significance. The average score of learning
achievement and the ability to solve the problem after using these four learning management methods
was no difference.
Keywords: regular teaching, Polya’s problem solving process, STAD, Polya’s problem solving process
with STAD

บทนํา

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางมากในการสรางคน เพราะคนที่ไดรับการศึกษาจะนําพาสังคม ประเทศชาติใหเกิด
การพัฒนา ประเทศไทยจึงเห็นความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนาการศึกษาจากศาสตรทางการศึกษาจะเห็นไดทุกสาขาวิชามี
คณิตศาสตรเปนพื้นฐานในการศึกษา ดังนั้นคณิตศาสตรถือเปนศาสตรหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของการเรียนรู เนื่องจาก
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางความคิด ทําใหมีความคิดอยางเปนระบบ มีลําดับขั้นตอน มีแบบแผน
คิ ดอยางมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ไดอยา งถูกตองรอบคอบ ทั้งยังสามารถนํ าไปประยุกต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การศึกษาคณิตศาสตรจึงจําเปนตองมี การพัฒนาอยา งตอเนื่อง เพื่ อให
ทันสมัยและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
จากการศึกษาพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สวนใหญไมสามารถแกโจทยป ญหา
คณิตศาสตรได โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.53 ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติมของปการศึกษา 2562
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.55 จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไมเปนที่นาพอใจ เกิดจากนักเรียนขาดความสามารถในการ
แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร มีสาเหตุมาจากการสอนที่เนนใหนักเรียนหาคําตอบโดยไมสนใจกระบวนการ และเนนครูเปน
ศูนยกลางในการเรียนรู คือครูเปนผูบรรยายใหความรูที่หนาชั้นเรียนหลังจากนั้นสรุปองคความรูทั้งหมดใหกับผูเรียน และ
เกี่ยวเนื่องกับการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรูดวย
ตัวเอง ไมสามารถพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ การคิดแกปญหา การเชื่อมโยงความรูกับสถานการณอื่น ๆ ดังนั้น
วิธีก ารสอนแก โ จทยป ญ หาคณิต ศาสตรจํ า เป นต อ งมี ก ารพัฒ นาโดยตอ งจั ด การเรีย นการสอนที่ เ น น นั ก เรี ย นเป นสําคัญ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกทางความคิดเห็น ปรึกษาหาความรูระหวางนักเรียนดวยกันให
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งยังควรจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการแกปญหาผานการลงมือ
ปฏิบัติจริง มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน
การพั ฒ นาความสามารถในการแก โ จทย ป ญ หาคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย นจะประสบความสํ า เร็ จ หรื อ ไม นั้ น
กระบวนการแกปญหาถือวามีความสําคัญ สําหรับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น เปนที่ยอมรับและนํามาใชกันอยางแพรหลาย ไดแก กระบวนการแกปญหาของโพลยา ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้น
ที่ 1 ทําความเขาใจปญหา ขั้นที่ 2 วางแผนการแกปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผน ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล ทั้งนี้ครูสามารถ
นํากระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนทางเลือกในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิไลวรรณ สุระวนิชกุล และ มนตรี ทองมูล (2562) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรคะแนนผานเกณฑรอยละ 60
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากกระบวนการแกปญหาที่ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาแลว การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
สามารถทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น เพราะเปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดทํางานรวมกันในกลุมยอย ซึ่งประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถในการ
เรียนรูแตกตางกันมาอยูในกลุมเดียวกัน พยายามที่จะเรียนรู ทํากิจกรรมเพื่อใหสมาชิกในกลุมบรรลุจุดประสงคเดียวกัน และ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนแนวทางหนึ่งที่
สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพของตน และชวย
สงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร เนื่องจากมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนไดใชความรู
ความสามารถทํา กิ จกรรมแกปญ หารวมกัน โดยชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนมีปฏิสัม พัน ธที่ดีตอกั นเพื่ อใหบรรลุตาม
เปาหมาย เขาใจในเนื้อหาที่เรียนโดยมีสมาชิก กลุมละ 4 คน คละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ทดสอบยอยแลวนํา
คะแนนมารวมกันเปนกลุม และตระหนักวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของกลุมที่เรียกวากลุมสัมฤทธิ์ (สิริกร กลยนีย, 2557)
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนการจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดมีสวนชวยกันในกลุมเพื่อน ทําใหนักเรียนรวมกันรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้ น เมื่อนํามารวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยาซึ่งมีขั้นตอนที่ไมซับซอนและเขาใจงาย จะทําใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดในการแกปญหา ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม ตลอดจนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตรได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัญญา นิลรัตน (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD รวมกับกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวา
กอนเรียน
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงศึกษาวาการจัดการเรียนการสอนรูป แบบใดสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไดดีกวากัน โดยใชการสอนแบบปกติ กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD

วิทย

าลัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนั ก เรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาป ที่ 1 กอ นและหลั งไดรับ การจั ดการเรี ย นรูโ ดยใช ก ารสอนแบบปกติ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ
เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึก ษาป ที่ 1 ระหวา งกลุมที่ไ ดรับ การจั ดการเรีย นรู โดยใช ก ารสอนแบบปกติ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ
เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

เปน วิจัย เชิง ทดลอง (Pre-Experimental Designs) แบบแผนการทดลองจริง (True – Experimental design)
Pretest Posttest Control Group Design ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จํานวน 13 หอง รวมทั้งสิ้น 585 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 จํานวน 45 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/9 จํานวน
44 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10 จํานวน 44 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/11 จํานวน 45 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2564 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยแตละอยาง ดังนี้
2.1 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 20 แผน ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา แผนการจัดการเรีย นรูโ ดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบร วมมือรูป แบบ STAD และ
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรู แบบรวมมือรูปแบบ STAD อยางละ 5
แผนการจัดการเรียนรู เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอที่ปรึกษาวิจัย และอาจารยพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
เนื้อหา ภาษาที่ใชและดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว
เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคา IOC เทากับ
0.92 ซึ่งถือวาสอดคลองกับเกณฑที่ยอมรับได
2.2 แบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิต ศาสตร ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง วิธีการสราง
แบบทดสอบแบบปรนัย สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จํานวน 16 ขอ เสนอแบบทดสอบที่สรางขึ้นตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 ทาน ผลการประเมินมีคา IOC เทากับ 1 ซึ่งถือวาสอดคลองกับเกณฑความตรงตามเนื้อหายอมรับได ทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เพื่อวิเคราะหหาคาความยากงาย อํานาจจําแนก ซึ่งพบวามี
ขอสอบที่ไดมาตรฐานตามเกณฑจํานวน 10 ขอ แลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่คัดเลือก
จํานวน 10 ขอ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค มีคาเทากับ 0.78 ซึ่งถือวายอมรับได
2.3 แบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ศึกษาแนวคิดความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร สรางแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 4 ขอ สรางเกณฑการใหคะแนน เสนอแบบวัดความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินมีคา IOC เทากับ 1 ซึ่งถือวาสอดคลองกับเกณฑความตรง
ตามเนื้อหายอมรับได ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เพื่อวิเคราะหหาคา
ความยากงาย อํานาจจําแนก ซึ่งพบวามีขอสอบที่ไดมาตรฐานตามเกณฑจํานวน 2 ขอ แลวนําแบบวัดความสามารถในการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่คัดเลือก จํานวน 2 ขอ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ 0.8 ซึ่งถือวายอมรับได
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ผูวิจัยชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงจุดประสงคการเรียนรู และแนวทางการจัดการเรียนรู
3.2 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8, 1/9, 1/10 และ 1/11 แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางที่ไดรับจาก
การทดสอบครั้งนี้เปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pretest)
3.3 ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนที่เตรียมไว เปนเวลา 5 คาบ คาบละ 50 นาที โดยชั้น ม.1/8 จัดการ
เรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ ม.1/9 จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือรูปแบบ STAD ม.1/10 จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา และ ม.1/11 จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD
3.4 หลังจากดําเนินการจัดการเรียนรูครบตามแผนที่เตรียมไว จึงทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรทางการเรียนอีกครั้ง จากนั้นบันทึกผลการทดสอบใหเปน
คะแนนหลังเรียน (Posttest)
3.5 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร แลวนําผลไปวิเคราะหเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนเรียน (Pretest)
และหลังเรียน (Posttest) ดวยแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชการทดสอบคาทีแบบไมอิสระจากกัน
(t-Test For Dependent Samples)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยใชการทดสอบ One – Way ANOVA

ผลการวิจัย

S.D.

1.8 2.6
9
2
0.8 0.9
3
4
-4.67**
.00

2.0 2.7
7
5
1.1 1.1
3
4
-3.98**
.00

1.9 2.7
3
6
1.1 0.8
0
8
-4.13**
.00

2.1 2.7
6
7
1.1 0.9
8
4
-3.38**
.00

0.6 1.3
9
8
0.6 1.2
9
4
-3.95**
.00

1.1 2.2
9
2
1.2 1.7
8
-4.4**
.00

ภัฏร

x

ำไพ

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ
การ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา
ทดสอ
A
B
C
D
A
B
C
D
กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอง หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง
บ
จํานวน 45 45 44 44 45 45 44 44 45 45 44 44 45 45 44 44
1.3 1.7
5
7
1.6 1.5
4
1
-1.54
.13

1.1 1.7
8
8
1.3 1.2
6
5
-2.84**
.007

วิทย

าลัย

ราช

t
P
หมายเหตุ
A คือ การสอนแบบปกติ B คือ กระบวนการแกปญหาของโพลยา C คือ เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD
D คือ กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD
จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ กระบวนการ
แกปญหาของโพลยา และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวาหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ
การทดสอบ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา
แหลงของความ
SS
df
MS
F
p
SS
df
MS
F
p
แปรปรวน
ระหวางกลุม
0.65
3
0.22 0.22 0.88
15.86
3
5.29
2.56 0.057
ภายในกลุม
166.87
174 0.96
359.41
174
2.07
รวม
167.52
177
375.27
177

มหา

จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทย
ปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ยไม
แตกตางกัน

51

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ เปนการจัดกิจกรรมตามแผนการสอนที่จัดทําขึ้น โดยเนนการ
สอนแบบบรรยาย การบอก หรืออธิบายเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดรับรู และประกอบกับเปน การจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตองจัดในรูปแบบออนไลนเปนระยะเวลานาน ทําใหนักเรียน
เกิดการปรับตัวจนคุนชินในการเรียนแบบออนไลน ซึ่งสงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรู และทําความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตร
ผานการสอนแบบบรรยายไดดีขึ้น
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา มีลักษณะการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนไดลงมือแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยตนเอง ซึ่งการที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย
ตนเองนั้น ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการแกปญหาตามกระบวนการของโพลยามีขั้นตอนที่ชัดเจน จึง
ทําใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง และมีวิธกี ารคิดที่เปนลําดับขั้นตอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กาลทิวา สูญราช และวรรณพล พิมพะสาลี (2561) ไดศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการแกปญหาตาม
แนวคิดของโพลยา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนภายหลังจากใชแบบฝกทักษะ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูป แบบ STAD พบวาหลั งเรีย นสูงกวากอนเรียนอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปน
การจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน สมาชิกในกลุมมีความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่
แตกตางกัน ประกอบดวย เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน ออน 1 คน เนนใหนักเรียนทํางานเปนกลุม สมาชิกภายในกลุมใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เกงชวยสอนใหกับนักเรียนที่ออนจนกระทั่งสมาชิกภายในกลุมทุกคนมีความรูในเนื้อหาทุก
เรื่องที่เรียน พรอมที่จะไดรับการทดสอบ อีกทั้งเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD มีการวัดผลการใหคะแนน โดย
พิจารณาจากคะแนนพัฒนาการของกลุม จึงทําใหนักเรียนเกิดความตระหนักวา ความสําเร็จของกลุมนั้นไมไดขึ้นอยูกับสมาชิก
คนใดคนหนึ่ ง แตขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนภายในกลุม สงผลใหนักเรียนมีความกระตื อรือรน ที่จะพัฒนาตนเองดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ เสารคําเมืองดี (2562) ไดศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
บทประยุกต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวา
หลังเรียนสูงกวาเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรดวย
เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนชวยกั นในกลุมเพื่ อน ทํ าให นักเรียน
รวมกันรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น เมื่อนํามารวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาซึ่งมีขั้นตอนที่ไมซับซอนและเขาใจ
งาย จะทําใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดในการแกปญหา ชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม
จึงสงผลใหสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัญญา นิลรัตน (2561) ได
ศึกษา ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD รวมกับกระบวนการแกปญหา ตามแนวคิดของโพลยา (Polya)
เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ธนบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน ไดชวยเหลือกันแลกเปลี่ยนความรูผานกิจกรรมกลุม การตั้งเปาหมาย
ของกลุมรวมกันทําใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาความรูของตนอยางเต็มศักยภาพมากขึ้น
2. ความสามารถในการแก โ จทยป ญ หาคณิตศาสตร เรื่ อง โจทยป ญ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนัก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความรูพื้นฐานในเรื่องของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. อยูในระดับที่ดี ดังนั้นเมื่อครูสอนเทคนิควิธีการ
แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จึงทําใหนักเรียนสามารถที่จะเรียนรูเขาใจวิธีการแกโจทยปญหาคอนขางที่จะ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหคะแนนเฉลี่ยคความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.
ม. และ ค.ร.น. หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาทําใหนักเรียนไดฝก คิดวิเคราะห ทํา
ใหนักเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยกําหนดกับสิ่งที่โจทยตองการทราบ นักเรียนไดฝกคิดแกปญหาอยางเปน
ลําดับขั้นตอน และที่สําคัญคือ กระบวนการแกปญหาของโพลยามีขั้นตอนที่ไมซับซอนจึงทําใหงายตอการเรียนรูของนักเรียน
โดยมีขั้นตอนดังนี้ ทําความเขาใจปญหา วางแผนการแกปญหา ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบคําตอบที่ไดวาถูกตองเหมาะสม
หรือไม ในขั้นตอนของการวางแผนการแกปญหาครูสามารถสอดแทรกยุทธวิธีในการแกปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน
ทํ า ให นั ก เรี ย นหลั งไดรับ การจั ดการเรีย นรูโ ดยใชก ระบวนการแก ป ญ หาของโพลยาสามารถนํ าความรู และหลั ก การมา
ประยุกตใชในการแกโจทยคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ สุระวนิชกุล
และ มนตรี ทองมูล (2562) ไดศึกษา การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเทียบกับเกณฑรอยละ 60 โดย
ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิดโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร หลังจากไดรับการจัดการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 35.06 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.05
ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานสังคม การคิด การแกปญหาไดดีขึ้น
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางไมมี
นัย สําคัญ ทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เน น ให นักเรียนได ทํากิ จกรรมกลุม
สมาชิกภายในกลุมใหความชวยซึ่งกันและกันในระหวางการเรียนจนบรรลุเปาหมายของกลุม แตไมไดเนนในเรื่องของการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีลําดับขั้นตอน รวมทั้งไมไดเนนการเลือกยุทธวิธตี าง ๆ มาแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จึงทําใหการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD ไมสามารถพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนได
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
แกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน เรียนรู
ดวยกันเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน สมาชิกในกลุมมีความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่แตกตางกัน ประกอบดวย เกง
1 คน ปานกลาง 2 คน ออน 1 คน โดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยกัน เรียนรูรวมกัน ปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ โดยใช
กระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนแนวทางในการแกโจทยปญหา ซึ่งขั้นตอนในการจัดการเรียนรูประกอบดวย 1) ขั้นนําเขา
สูบทเรียนและแจงจุดประสงค 2) ชั้นสอนทั้งชั้นเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนแนวทางในการแกโจทย
ปญหา คือ ทําความเขาใจปญหา วางแผนการแกปญหา ดําเนินการตามแผนที่วางไว และตรวจสอบผลคําตอบ 3) ขั้นกิจกรรม
กลุมโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา 4) ขั้นการวัดและประเมินผล การทดสอบยอย โดยเนนใหสมาชิกพยายามทําใหดี
ที่สุด เพราะคะแนนของสมาชิกแตละคนสงผลตอคะแนนเฉลี่ยของกลุม คะแนนของสมาชิกแตละคนที่ทําใหแกกลุมจะไดจาก
คะแนนพัฒนาการ (Improvement Point) ของแตละคน 5) ขั้นสรุปและมอบรางวัล ซึ่งการจัดการเรียนรูในลักษณะนี้จะทํา
ใหเกิดการระดมความคิดในการแกโจทยปญหาเปนกลุม การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู มุมมองในการแกโจทย
ปญ หาคณิตศาสตรของสมาชิกภายในกลุม ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญ หาคณิตศาสตรของ
นักเรียนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤชามน ชนาเมธดิสกร (2559) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิด ของ
Polya รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หลังไดรับการจัดการเรียนรูท ั้ง 4 รูปแบบ พบวามีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน
4. ความสามารถในการแก โ จทยป ญ หาคณิตศาสตร เรื่ อง โจทยป ญ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนัก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูท ั้ง 4 รูปแบบ พบวามีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรระหวางกลุมผูวิจัยอภิปรายผลรวมกัน
ดังนี้ เนื่องจากผูวิจัยดําเนินการวิจัยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนดวยรูปแบบออนไลน เปนวิธีการทายทอดวิชาความรู เนื้อหา ผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จะเห็นไดวาการที่
นักเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนแบบออนไลนไดนั้น อุปกรณอิเล็กทรอนิกสของนักเรียนตองมีความทันสมัย และมี
สัญญาณอินเตอรเน็ตที่เสถียร ซึ่งจากที่ผูวิจัยไดนําเนินการวิจัย พบวามีนักเรียนบางสวนที่มีขอจํากัดในการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือมีปญหาทางดานการเงินในการซื้ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อมาเรียนออนไลน ทําใหการเรียนรูของนักเรียนไม
เกิดความตอเนื่อง สงผลใหนักเรียนไมสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ กลาวโดยสรุปคือ การเรียนในรูปแบบ
ออนไลนไมสามารถนําศักยภาพของการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น ได
อยางเต็มที่ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม.
และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูท ั้ง 4 รูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะการวิจัย

ราช

ภัฏร

1. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD มีขอจํากัดในเรื่องของเวลา เพราะ มีขั้นตอน
การจัดการเรียนรูหลายขั้นตอน ดังนั้นควรคํานึงถึงการบริหารจัดการเวลาใหมีความเหมาะสม
2. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาครูควรกระตุนใหนักเรียนกลาแสดงออกทางความคิด
ผ า นการลงมื อ ปฏิบัติต ามกระบวนการแก ปญ หาของโพลยา เพื่อ ที่จ ะพั ฒนาความความสามารถในการแก โ จทย ปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลนครูควรมีการศึกษาเทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพใน
การเรียนรูของนักเรียน ที่สําคัญครูตองคํานึงถึงความพรอมทางเทคโนโลยีของนักเรียน
4. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่จั ดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิคตาง ๆ เชน กลวิธี STAR รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT หรือการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบ SSCS รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนตน
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การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวง
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู 2) ศึกษาสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน
172 คน ที่ ลงเรีย นในรายวิชาฝ กประสบการณสอนในสถานศึ กษา 2 ปการศึกษา 2564 เครื่องมื อที่ใช ในการวิจั ย ไดแ ก
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ และรอยละ
ผลการวิจัยพบวา
6. รูปแบบการจัดการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่ถูกเลือกใชมากที่สุด
เรียงตามลําดับดังนี้ 1) On-Line รอยละ 48.42 2) On-hand รอยละ 28.73 3) On-demand รอยละ 17.31 4) On-Air รอย
ละ 3.97 และ 5) Onsite รอยละ 1.57
7. สภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
แบงออกเปน 3 ดานคือ 1) ดานผูสอน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ขาดแคลนอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนออนไลนและ
ปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละ 54.26 2) ดานผูเรียน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ผูเรียนขาดแคลนอุปกรณการเรียน
ออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละ 49.47 และ 3) ดานผูปกครอง ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ผูปกครองไมมี
เวลากํากับดูแลบุตรหลานใหเขาเรียนตามเวลา รอยละ 52.14
คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู, สภาพปญหา, การฝกประสบการณวิชาชีพครู, สถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Abstract

มหา

The purpose of this research were to 1) study of learning management model of graduate diploma
students in teaching profession 2) study of problems on professional experience training (Internship) during
the situation of coronavirus disease (COVID-19) pandemic of graduate diploma students in teaching
profession. The samples of this study was 172 graduate diploma students in teaching profession of Valaya
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Partronage at the faculty of Education who enrolled an
internship II subject in the academic year of 2021. The research instrument was a questionnaire. The
statistics used for data analysis were frequency and percentage.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The research showed that:
1. The learning management model of graduate diploma students in teaching profession that was
chosen the most ranked as follows: 1) On-line 48.42%, 2) On-hand 28.73%, 3) On-demand 17.31%, 4) Onair 3.97% and 5) On-site 1.57%
2. The problems on professional experience training (Internship) of graduate diploma students in
teaching profession were divided into 3 aspects: 1) the most common problem in the instructor aspect was
a lack of equipment to manage online teaching and internet connection problems at 54.26%; 2) the most
common problem in the student aspect was a lack of equipment and internet connection problems at
49.47%; and 3) the most common problem in the parents aspects was the parents had no time to monitor
their children to attend the class on time at 52.14%
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Keywords: learning management model, problems, professional experience training
(internship), Situation of Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic
บทนํา

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูป ถั มภ จั งหวัดปทุ มธานี ได พัฒนาหลักสูตรโดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาที่ ยังไม มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาใหมีความรู และสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน ความรูและประสบการณวิชาชีพ
กลาวคือ สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองเหมาะสม กับความตองการของทองถิ่น จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน กาวทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติตน
อยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ดังนั้น หลักสูตรจึงไดจัดใหนักศึกษาไดเขาไปฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น นักศึกษาจะตองปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 8 คาบ/
สัปดาห นักศึกษาจะตองนําความรูทางจิตวิทยามาใชวิเคราะหผูเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน เกิดทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใชนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
สรางความรวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาแกปญหาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยใชกระบวนการ PLC หรือการสอนงาน (Coaching and Mentoring) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ สามารถประเมินปรับปรุงการจัดการเรียนรู ใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดศักยภาพสูงสุด
อยางไรก็ตาม ในชวงปการศึกษา 2563 จนถึงปการศึกษา 2564 ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรน า 2019 ส ง ผลให ส ถานศึก ษาไมส ามารถจั ดการเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาได ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาที่ อ อกฝ ก
ประสบการณสอนในชวงเวลาดังกลาวจําเปนตองปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนไว 5 รูปแบบ เพื่อใหมีความเหมาะสมตอการรับมือกับการแพรระบาดของโรคโควิด19 ไดแก
1) On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝาระวังตามประกาศของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 2) On-air เรียนผานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ DLTV 3)
On-demand เรียนผานแอปพลิเคชันตาง ๆ 4) On-line เรียนผานอินเตอรเน็ต และ 5) On-hand เรียนที่บานดวยเอกสาร
เชน หนังสือ แบบฝกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใชวิธีอื่น ๆ เชน วิทยุ เป นตน (ตรีนุช เทีย นทอง, 2564 :
ออนไลน) ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามรูปแบบที่กําหนดหรือผสมผสานวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม
กั บ เนื้อ หาและผูเ รียนได สง ผลใหก ารปฏิบั ติการสอนในสถานศึก ษาของนัก ศึก ษาหลั ก สูตรประกาศนี ย บัต รบั ณฑิ ตตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนรูจ ากในชั้นเรียนปรกติเปนการจัดการเรียนรูต ามที่กระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษา
กําหนดตามสถานการณในแตละพื้นที่ ซึ่งปญหาหนึ่งคือความไมพรอมของรูปแบบการสอน เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด19 เปนระยะเวลาที่ยาวนาน ทําใหสถานศึกษายังขาดความพรอมดานอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน
ตลอดจน ขอจํากัดของบุคลากรทั้งครูและผูปกครองในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู (Brandinside, 2021 : ออนไลน)
จากสถานการณที่เกิดขึ้นหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภฯ จึงไดศึกษาสํารวจรูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาของนักศึกษาหลักสูตร
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูในการฝกประสบการณสอนในสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

พรร
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2. เพือ่ ศึกษาสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วิธีดําเนินการวิจัย

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญ หาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุมเปาหมาย ไดแก
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คระครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภฯ จํานวน 172 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ETP523 การฝกประสบการณสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2564 ซึ่งเปนรายวิชาที่ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบโดยปฏิบัติการสอนในวิชาเฉพาะไมนอยกวา 8
คาบเรียน/สัปดาห และปฏิบัติหนาที่ครูอื่น ๆ เชน ครูประจําชั้น และภารงานครูดานอื่น ๆ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามรูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู โดยออกแบบขอคํา ถามใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรู 5 รูปแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอคําถาม
แบบสอบถามรูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูแบงออกเปน 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนขอคําถามถามปลายเปด ไดแก ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชื่อโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ขอคําถามแบบเลือกตอบ สํารวจกลุมสาระการเรียนรูที่ปฏิบัติการสอน และขอคําถามถามแบบเลือกตอบ สามารถเลือกคําตอบ
ไดมากกวา 1 สํารวจระดับชั้นที่ปฏิบัติสอน
สวนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่นักศึกษาเลือกใช เปนขอคําถามถามแบบเลือกตอบ สามารถเลือกคําตอบได
มากกวา 1 ขอ ไดแก 1) On-Line ผูสอนทําการสอนผานระบบอิเลคทรอนิคส 2) On-hand ผูสอนเดินทางไปแจกเอกสารใบ
งานให กับ นั ก เรีย นที่ บา น 3) On-demand ผา นระบบแอปพลิเ คชั น 4) On-Air ผ า นระบบมู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผา น
ดาวเทียม หรือ DLTV และ 5) On- site จัดการเรียนการสอนตามปรกติ
สวนที่ 3 สภาพปญหาในการจัดการเรียนรู เปนขอคําถามปลายเปด แบงปญหาออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ปญหาที่
เกิดขึ้นกับผูสอนซึ่งก็คือตัวนักศึกษาเอง 2) ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียน และ 3) ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปกครอง
ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบออนไลน (Google Form) ในวันที่ 25 กันยายน 2564 วิเคราะหขอมูล
โดยใช ความถี่ และรอยละ

ผลการวิจัย

มหา

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญ หาในการฝกประสบการณวิชาชีพครู ชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุมเปาหมายที่ใชใน
การศึกษาเปนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คระครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภฯ จํานวน 172 คน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน มีผลการตอบแบบสอบถาม
กลับมา จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 100 ดังนี้
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ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูที่นักศึกษาปฏิบัติการสอน
จํานวน (คน) (N=
172)
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
37
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
33
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
22
อื่น ๆ เชน อาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ กิจกรรมแนะแนว ฯลฯ
15
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
14
กลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ
14
การศึกษาปฐมวัย
12
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
12
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา
12
กลุม สาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
1
รวม
172

รอยละ

พรร

กลุมสาระการเรียนรูที่ปฏิบัตกิ ารสอน

ภัฏร

ำไพ

21.51
19.19
12.79
8.72
8.15
8.15
6.97
6.97
6.97
0.58
100

ราช

จากตารางที่ 1 พบวากลุมสาระการเรียนรูที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 21.51 รองลงมาคือ กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
33 คน คิดเปนรอยละ 19.19 และลําดับที่ 3 คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 12.79
ตารางที่ 2 ระดับชั้นที่ปฏิบัติสอน (นักศึกษาสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

วิทย

าลัย

ระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน
ประถมศึกษาปที่ 4-6
ประถมศึกษาปที่ 1-3
มัธยมศึกษาปที่ 1-3
มัธยมศึกษาปที่ 4-6
ระดับปฐมวัย
อาชีวศึกษา
การศึกษาพิเศษ
รวม

จํานวน (คน)
70
56
43
29
18
16
6
238

รอยละ
29.41
23.53
18.07
12.19
7.56
6.72
2.52
100

มหา

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนมากที่สุด 3 ลําดับ แรกคื อ ระดั บชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 29.41 รองลงมาคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 23.53 และ
ลําดับที่ 3 คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 18.07
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ตารางที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่นักศึกษาเลือกใช (นักศึกษาสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

รอยละ
48.42
28.73
17.31
3.97
1.57
100

ำไพ

พรร

รูปแบบการจัดการเรียนรู
จํานวน (คน)
On-Line ผูสอนทําการสอนผานระบบอิเลคทรอนิคส
123
On- hand ผูสอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานใหกับนักเรียนที่บาน
73
On-demand ผานแอปพลิเคชัน
44
On-Air ผานระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม หรือ DLTV
10
On-site จัดการเรียนการสอนตามปรกติ
4
รวม
254

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนที่ 2 แบบสอบถามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่นักศึกษาเลือกใช

ภัฏร

จากตารางที่ 3 พบวารูปแบบการจัดการเรียนรูที่นักศึกษาใชมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ On-Line จํานวน 123 คน
คิดเปนรอยละ 48.42 รองลงมาคือ On- hand จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 28.73 และลําดับที่ 3 คือ On-demand จํานวน
44 คน คิดเปนรอยละ 17.31
สวนที่ 3 แบบสอบถามสภาพปญหาในการจัดการเรียนรู
ตารางที่ 4 สภาพปญหาในการจัดการเรียนรู

ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
1. ผูเรียนขาดแคลนอุปกรณการเรียน
ออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณ
อินเทอรเน็ต
2. ผูเรียนไมใหความสําคัญและไมให
ความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการ
สอน
3. ปญหาอื่น ๆ เชน ผูเรียนตองแบง
เวลาไปชวยผูปกครองทํางานอื่น ๆ
ทําใหไมสามารถเขาเรียนไดตามเวลา
ที่กําหนด ฯลฯ
4. ผูเรียนไมสามารถขอคําปรึกษา
หรือคําอธิบายเพิ่มเติมจากผูสอนได

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูสอน
1. ขาดแคลนอุปกรณในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลนและปญหาเรื่อง
สัญญาณอินเทอรเน็ต
2. มีภารงานอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาและ
ตองเตรียมการสอนออนไลน สื่อการ
เรียนรูอเิ ล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น
3. ไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
และไมสามารถบูรณาการเชื่อมโยงไป
ยังเนื้อหาสาระอื่น ๆ ได
4. การวัดและประเมินผล มีปญหาใน
การวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
คะแนนเก็บของนักเรียนที่กักตัว ติด
เชื้อ หรือไมไดมารับใบงาน
5. อื่น ๆ เชน ทําการสอนไดไมเต็มที่
มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอน และ
สอนเนื้อหาไดไมครบ

ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปกครอง
1. ผูปกครองไมมีเวลากํากับดูแลบุตร
หลานใหเขาเรียนตามเวลา
2. ผูปกครองขาดความรูเรื่อง
เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรู
3. ผูปกครองขาดความรูความเขาใจใน
เนื้อหา ทําใหไมสามารถอธิบายใหบุตร
หลานเขาใจได
4. ปญหาอื่น ๆ เชน ผูปกครองทําใบ
งานแทนนักเรียน ฯลฯ

จากตารางที่ 4 พบวาสามารถแบงปญหาในการจัดการเรียนรูออกเปน 3 ดาน ไดแก
1. ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูสอนซึ่งก็คือตัวนักศึกษาเอง
1.1 ขาดแคลนอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต
1.2 มีภารงานอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาและตองเตรียมการสอนออนไลน สื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น
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ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 ไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และไมสามารถบูรณาการเชื่อมโยง
ไปยังเนื้อหาสาระอื่น ๆ ได
1.4 การวัดและประเมินผล มีปญหาในการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คะแนนเก็บของนักเรียนที่กักตัวติด
เชื้อ หรือไมไดมารับใบงาน
1.5 ปญหาอื่น ๆ เชน ทําการสอนไดไมเต็มที่ มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอน และสอนเนื้อหาไดไมครบ
2. ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
2.1 ผูเรียนขาดแคลนอุปกรณการเรียนออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต
2.2 ผูเรียนไมใหความสําคัญและไมใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 ปญหาอื่น ๆ เชน ผูเรียนตองแบงเวลาไปชวยผูปกครองทํางานอื่น ๆ ทําใหไมสามารถเขาเรียนไดตาม
เวลาที่กําหนด ฯลฯ
2.4 ผูเรียนไมสามารถขอคําปรึกษาหรือคําอธิบายเพิ่มเติมจากผูสอนได
3. ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปกครอง
3.1 ผูปกครองไมมีเวลากํากับดูแลบุตรหลานใหเขาเรียนตามเวลา
3.2 ผูปกครองขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรู
3.3 ผูปกครองขาดความรูความเขาใจในเนื้อหา ทําใหไมสามารถอธิบายเพิ่มเติมใหบุตรหลานเขาใจได
3.4 ปญหาอื่น ๆ เชน ผูปกครองทําใบงานแทนนักเรียน ฯลฯ

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญ หาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูที่นักศึกษาใชมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ OnLine จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 48.42 รองลงมาคือ On- hand จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 28.73 และลําดับที่ 3
คือ On-demand จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 17.31 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Marek, Chew, & Wu (2021: 97) ที่
ไดศึกษาเรื่อง ประสบการณของครูในการจัดการเรียนรูทางไกลในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) พบวาครูและนักเรียนใชรูปแบบการเรียนรูแบบออนไลนในการจัดการเรียนการสอน และใช Messenger
Line และ Whatsapp .ในการติดตอสื่อสารแบบออนไลน เพราะชวยใหครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้นและชวยลด
ชองวางระหวางครูกับนักเรียนอีกดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของ มนธิชา ทองหัตถา (2564 : 43-52) ที่ทําการศึกษาเรื่อง
สภาพการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูใชรูปแบบการสอนแบออนไลนและใช Line ในการติดตอสื่อสารกับนักเรียน
2. ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา สภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู แบงออกเปน 3 ดานคือ 1) ดานผูสอน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ขาดแคลนอุปกรณใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละ 54.26 2) ดานผูเรียน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ
ผูเรียนขาดแคลนอุปกรณการเรียนออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละ 49.47 สอดคลองกับงานวิจัยของ
มนธิชา ทองหัตถา (2564: 43-52) ที่ทําการศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียนปากพนั ง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช พบวา เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่เรงดวนและเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ปญหาและอุปสรรคที่ครูพบ
ในการจัดการเรียนรูแบบออนไลน คือ ดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สัญญาณอินเทอรเน็ตและโปรแกรมที่ใชสําหรับการเรียน
แบบออนไลนมีมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Lassoued, Alhendawi, & Bashitialshaaer (2020 :7) ที่ไดสํารวจ
อุปสรรคที่มีตอจัดการเรียนรูทางไกลใหบรรลุผลในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) พบวา ปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแอพลิเคชันตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอ
ซึ่ง สอดคลอ งกั บ Marek, Chew, & Wu (2021: 97) เชน กั น นอกจาก วิธิด า พรหมวงศ, ทั ศ นา ประสานตรีและ สุ ม าลี
ศรีพุทธรินทร (2564 : 209-210) ไดศึกษาและเปรียบเทียบปญหาการจัดการเรียนรูในชวงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 พบวา ครูไดประสบกับปญหาดานอุปกรณการ
สอน เชน คอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต และคูมือการสอนสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน และสําหรับปญหา
ลําดับที่ 3) ดานผูปกครอง ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ผูปกครองไมมีเวลากํากับดูแลบุตรหลานใหเขาเรียนตามเวลา รอยละ
52.14 สอดคลองกั บงานวิจัยของ มนธิชา ทองหัตถา (2564 : 43-52) ที่ทําการศึกษาเรื่อ ง สภาพการจัดการเรีย นรูแบบ
ออนไลน ใ นสถานการณ ก ารแพรร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ปญหาทางดานการเงิน ปญหาทางดานพฤติกรรมผูเรียน
เชน การบริห ารจัดการเวลาของนักเรีย นและความรับผิดชอบตอ ตนเองของนักเรียน นอกจากนั้ นป ญหาครอบครัวทําให
นักเรียนบางสวนตองทํางานเพื่อแบงเบาภาระครอบครัวขณะอยูที่บาน

ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

จากผลการสํารวจรูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ในการฝกประสบการณสอนในสถานศึกษา มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใชดังตอไปนี้
1. จากผลการสํารวจพบวา นักศึกษาเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลนมากที่สุดและในขณะเดียวกัน
นักศึกษายังไดสะทอนถึงปญหาการขาดทักษะความรูในการสรางสื่อออนไลน ดังนั้นหลักสูตรจึงควรปรับเพิ่มเนื้อหาในดานการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน และรูปแบบอื่น ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเพิ่มเติมจากการเรียนการ
สอนในหองเรียนปรกติ รวมถึงการผลิตสื่อดิจิทัล การใชเครื่องมือการจัดการเรียนรูแบบออนไลนเพิ่มเติมใหกับนักศึกษา
2. จากผลการสํารวจพบวา ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผูเรียนคือผูเรียนไมใหความสําคัญและไมใหความรวมมือใน
กิจกรรมการเรียนการสอนดังนั้นหลักสูตรควรปรับเพิ่มเนื้อหาในดานการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน หรือการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบออนไลนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน
3. จากผลการสํารวจพบวา ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผูปกครองคือผูปกครองขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีที่ใชในการ
จัดการเรียนรู ขาดความรูความเขาใจในเนื้อหาทําใหไมสามารถอธิบายใหบุตรหลานเขาใจได ดังนั้นหลักสูตรจึงควรปรับเพิ่ม
เนื้อหาในดานการออกแบบการจัดการเรียรูโดยใหผูปกครองหรือชุมชน เขามามีสวนรวมในกระบวนการออกแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหผูปกครองเห็นความสําคัญและรวมเรียนรูแนวทางการจัดการเรียนรูไปพรอม ๆ กับผูสอนและผูเรีย นซึ่งจะ
กอใหเกิดเครือขายความรวมมือกันระหวางสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไปควรลงไปศึกษาถึงแนวทางการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝ ก
ประสบการณสอนในสถานศึกษาเปนรายกลุมสาระการเรียนรูวามีความแตกตางกันอยางไรทั้งในดานจุดแข็ง จุดออน และ
อุปสรรคที่พบในการใชการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ตามกลุมสาระการเรียนรู
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บทความนี้นําเสนอผลการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู 4 รูปแบบ ตาม
ชวงวัยของนักเรียน กลุมตัวอยางไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน 140 คน ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-3 จํานวน 93 คน ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 131 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
1-5 จํานวน 112 คน รวมทั้งสิ้น 476คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสํารวจความคิดเห็น(questionnaire) เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนและความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูใ นชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ผลการวิจัยพบวา มีผูตอบแบบสํารวจจํานวน 393 คน คิดเปนรอยละ 82.56 ดานพฤติกรรมการเรียนรูและความ
พึ งพอใจตอรูป แบบการจั ดการเรียนรูของโรงเรียนในชวงสถานการณการแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 (รอยละ73.20) เมื่อแยกเปนประเด็นพบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีคาเฉลีย่
ดานพฤติกรรมการเรียนสูงกวานักเรียนระดับชั้นอื่น คือ 3.78 (รอยละ 75.61) สวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีคาเฉลี่ยดาน
พฤติกรรมการเรียนนอยที่สุดคือ 3.45 (รอยละ 68.78) ดานความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 สูงกวาระดับชั้นอื่น คือ 3.70 (รอยละ74.01) ในขณะที่ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษามีคาเฉลี่ยดานความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 3.60 (รอยละ 72.10) นอกจากนีม้ ีขอคิดเห็นที่สะทอนถึงอุปสรรคปญหา
จากการเรียนรู สรุปได 3 ประเด็น คือ อุปสรรคปญหาของการเรียนผานระบบออนไลน ปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียน
ในชวงที่ไมไดมาโรงเรียนและปญหาภาระงานในชวงการเรียนออนไลน
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู, ไวรัสโคโรนา 2019, โรงเรียนสาธิต

Abstract

มหา

วิทย

This exploratory research aimed to study the effects of learning management during the COVID-19
Pandemic of The Demonstration School of Loei Rajabhat University. There were 4 models of learning
management according to the age of students. The sample group include 140 parents of kindergarten
students, 93 parents of Prathomsuksa 1 -3 students, 131 parents of Prathomsuksa 4 - 6 students, and 112
students in Mathayomsuksa 1- 5, a total of 476 people. The data were collected through questionnaire
about student’s learning behavior and satisfaction with the learning management models during the COVID19 pandemic. The results showed that there were 393 respondents at 82.56% about their learning behavior
and satisfaction with the learning management model during the COVID-19 pandemic. The overall was at a
high level with 3.66 (73.20%). When classified in each aspect, it was found that Mathayomsuksa students
had a higher learning behavior average score than other grade students with 3.78 (75.61%). The students in
kindergarten had the lowest level of learning behavior with 3.45 (68.78%). The satisfaction with the learning
management model during the COVID- 19 pandemic found that the level of satisfaction of parents of
Prathomsuksa 1- 3 students was 3. 70 ( 74. 01% ) the highest while the Mathayomsuksa students had the
lowest level of satisfaction of learning management at 3.60 (72.10%). In addition, there were reflections of
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สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยสงผลกระทบตอทั้ง
คุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลกระทบตอการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ดวย
มาตรการของภาครัฐในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระรอกใหมในปพ.ศ. 2564 ทําใหตองปด
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) จังหวัดเลย ไดประกาศปดสถาบันการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 หรือ
สิ้นภาคการศึกษา ซึ่งทําใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู จากการเรียน
On-site ที่เปดเรียนมาไดเพียง 2 สัปดาห มาเปนการเรียนแบบ On-Hand On-Line และ On-demand ใหสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ(2563) ที่ไ ดป ระกาศแนวทางการดําเนินการเรียนการสอน โดยให มีการปรั บตารางเรียนตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงการไดรับความรูตามชวงวัย โดยจัดรูปแบบการเรียนใหเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing)
และลดผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงใหนอยที่สุด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการเรียนการสอนตัง้ แตระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีนักเรียน
จํานวนทั้งสิ้น 476 คน ซึ่งในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระรอกใหม ในชวงภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2564 ไดปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลนตามวิถี New normal ตามแนวทางที่ วิชัย วงษใหญ และ
มารุต พั ฒผล(2563) ได นํา เสนอไวในเอกสารเรื่องการเรียนรูใน New normal ซึ่งมีแนวทาง 6 ขั้ นตอน คือ 1) วิเคราะห
Passion ของผูเรียน 2) วิเคราะหสาระและกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ Passion ของผูเรียน 3) วิเคราะห Platform
และวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 4) เตรียมทรัพยากรการเรียนรู 5) จัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะเปดพื้นที่การเรียนรู
6) ประเมินประสิทธิภาพของ Platform และวิธีการเรียนรู โดยตองผนวกกับทักษะดานเทคโนโลยีของผูสอนและผูเรียนเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
การจัดการเรียนรูในชวงภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดกําหนดรูปแบบ
การเรียนรูที่แตกตางในแตละระดับชั้น โดยมีการสํารวจความพรอมดานอุปกรณในการเรียนออนไลน และสอบถามความ
คิดเห็นของผูปกครองและนักเรียนในการเรียนออนไลน มีการปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตามความตองการของนักเรียน
เชนการปรับการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 จากการสงคลิปวิดีโอการสอนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง เปนการสอน
แบบออนไลน (real time) สวนครูไ ดวิเคราะหสาระการเรียนรูเพื่อปรับกิจกรรมในชั้น เรียนและใบงานให เหมาะสม ลด
กิจกรรมการเรียนรูลงในแตละวิชาเพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเครียดจนเกินไป ยกเลิกกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม
ชมรม ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดแบงกลุมผูเรียนและวางแผนการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
เรียนรูพรอมรูปแบบการวัดและประเมินผล เพื่อใหสอดคลองกับความเหมาะสมของนักเรียนแตละชวงวัยและสอดคลองกับ
ตองการของนักเรียนและผูปกครอง ตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 การจัดการเรียนรูเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหา

กลุม
ระดับชั้น
ที่
1 บริบาล – อนุบาล 3

รูปแบบการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนรู
1. จัดการเรียนรูแบบ On-demand ผาน
แอพลิเคชันไลน (Line) โดยครูจัดทําคลิป
วิดีโอการสอนครบทั้ง 6 กิจกรรม ในแตละ
สั ป ดาห ส ง ผ า นไลน ก ลุ ม ผู ป กครอง ให
นักเรียนชมคลิปวิดีโอและทํากิจกรรมในใบ
งานและชุดกิจกรรมที่ครูจัดทําเตรียมไวให
65

การกํากับติดตามและประเมินผลการ
เรียนรู
1. ครูประจําชั้ นและครูพี่เลี้ ยง Video call
หาผูปกครองและนักเรียนในวันอาทิตย เพื่อ
พูดคุยและสังเกตพัฒนาการของนักเรียน
2. ครู แ ละผู ป กครองร ว มกั น ประ เมิ น
พัฒนาการของนักเรียนตามแบบประเมินผล
การเรียนรู ผานการ Video call
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุม
ระดับชั้น
รูปแบบการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
การกํากับติดตามและประเมินผลการ
ที่
สนับสนุนการเรียนรู
เรียนรู
2. กิ จ กรรมคลิ นิ ก พั ฒ นาการ เป น การ 3. ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากพั ฒนาการ
อบรมใหความรูผูปกครองในการสงเสริม ของนั ก เรี ย นและแฟ ม สะสมผลงานของ
พัฒนาการนักเรียนในระหวางเรียนรูที่บาน นักเรียน
ผานโปรแกรม ZOOM ในวันเสาร-อาทิตย
2 ประถมศึกษาปที่ 1-3 1. จัดการเรียนรูแบบ On-demand ผาน 1. ครูประจําชั้น Video call หาผูปกครอง
แอพลิเคชันไลน (Line) โดยครูจัดทําคลิป และนั กเรี ยนในวันอาทิ ตย เพื่ อพู ดคุยและ
วิดีโ อการสอนสง ผา นไลน กลุม หองเรียน ซักถามปญหา อุปสรรคในการเรียน
ลดวิชาเรียนเปนวันละ 3-4 วิชา โดยในแต 2. นั ก เรี ย นส ง การแบบฝ ก หั ด และใบงาน
ละสั ป ดาห เ รี ย นครบทุ ก กลุ ม สาระ ให ทางไลนกลุมของหองเรียน และในชวงปลาย
นักเรีย นชมคลิปวิดีโ อและทําใบงานหรือ ภาคเรี ย นนํ า ส ง แบบฝ ก หั ด และใบงาน
แบบฝกหัดในหนังสือเรียน
ทั้งหมดที่โรงเรียน
2. กิจกรรมสัปดาหปลอดการบาน
3. วั ด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง ด ว ย
3. กิจ กรรมคลิ นิก วิชาการ เปน การสอน เครื่อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย เช น ประเมิ นจาก
ซอมเสริมและติดตามการสงงานสํา หรับ การทํา กิ จ กรรมที่ ไดรั บมอบหมาย การทํา
นั ก เ รี ย น ที่ ไ ม เ ข า ใ จ เ นื้ อ ห า แ ล ะ ทํ า แบบฝ ก หั ด แบบทดสอบและการ Video
แบบฝกหัดสงไมทัน โดยนัดหมายนักเรียน call สัมภาษณนักเรียน
เขามาพบครูที่โรงเรียนรายบุคคล ใชเวลา
1 สัปดาห
3 ประถมศึกษาปที่ 4-6 1. จัดการเรียนรูในรูปแบบ Online ผาน 1. ครูประจําชั้น Video call หาผูปกครอง
โปรแกรมประชุมออนไลน Google Meet และนั กเรี ยนในวันอาทิ ตย เพื่ อพู ดคุยและ
สอนตามตารางเรีย นปกติ แตล ะวิชาลง ซักถามปญหา อุปสรรคในการเรียน
เหลือวันละ 5-6 วิชา โดยในแตละสัปดาห 2. นักเรี ยนสงแบบฝ กหัด ใบงาน ทางไลน
เรียนครบทุกกลุมสาระ ลดเวลาเรียนเปน กลุ ม ของห อ งเรี ย น และในช ว งปลายภาค
คาบละ30นาที และมีเวลาพักระหวางคาบ เรียนนําสงแบบฝกหัดและใบงานทั้งหมดที่
20 นาที
โรงเรียน
2. กิจกรรมสัปดาหปลอดการบาน
3. วั ด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง ด ว ย
3. กิจ กรรมคลิ นิก วิชาการ เปน การสอน เครื่อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย เช น ประเมิ นจาก
ซอมเสริมและติดตามการสงงานสํา หรับ การทํา กิ จ กรรมที่ ไดรั บมอบหมาย การทํา
นั ก เ รี ย น ที่ ไ ม เ ข า ใ จ เ นื้ อ ห า แ ล ะ ทํ า แบบฝ ก หั ด แบบทดสอบและการ Video
แบบฝกหัดสงไมทัน โดยนัดหมายนักเรียน call สอบปากเปลารายบุคคล
เขามาพบครูที่โรงเรียนรายบุคคล ใชเวลา
1 สัปดาห
4 มัธยมศึกษาปที่ 1-5 1. จัดการเรียนรูในรูปแบบ Online ผา น 1. ครู ป ระจํ า ชั้น Video call หานั ก เรีย น
โปรแกรมประชุมออนไลน Google Meet เพื่ อ พู ดคุ ย และซั ก ถามป ญ หา อุ ป สรรคใน
และ ZOOM สอนตามตารางเรีย นปกติ การเรี ย น และพู ด คุ ย กั บ ผู ป กครองเพื่ อ
ลดเวลาเรียนเปนคาบละไมเกิน 60 นาที สะทอนผลใหผูปกครองทราบถึงพฤติกรรม
และมีเวลาพักระหวางคาบ 10 นาที
การเรียนOnlineของนักเรียน
2. กิจกรรมสัปดาหปลอดการบาน
2. นักเรียนสงแบบฝกหัดและใบงาน ทาง
3. กิจ กรรมคลิ นิก วิชาการ เปน การสอน Google Classroom และในชวงปลายภาค
ซอมเสริมและติดตามการสงงานสํา หรับ เรียนนําสงแบบฝกหัดและใบงานทั้งหมดที่
นั ก เ รี ย น ที่ ไ ม เ ข า ใ จ เ นื้ อ ห า แ ล ะ ทํ า โรงเรียน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุม
ระดับชั้น
รูปแบบการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
การกํากับติดตามและประเมินผลการ
ที่
สนับสนุนการเรียนรู
เรียนรู
แบบฝกหัดสงไมทัน โดยนัดหมายนักเรียน 3.วั ด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง ด วย
เขา มาพบครูร ายบุ คคล ใชร ะยะเวลาใน เครื่อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย เช น ประเมิ นจาก
การซอมเสริม 1 สัปดาห
การทํา กิ จ กรรมที่ ไดรั บมอบหมาย การทํา
แบบฝกหัด แบบทดสอบ

ภัฏร

ำไพ

รูปแบบการจัดการเรียนรูตลอดจนการวัดประเมินผลการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดมีการ
หารือรวมกับครูผูสอนและผูปกครองนักเรียน เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการติดตามนักเรียน ซึ่งปญหาที่พบสวน
ใหญคือนักเรียนไมเขาเรียนออนไลนและไมทําแบบฝกหัด ทางโรงเรียนแกปญหาโดยการติดตามนักเรียนรายบุคคล สวนการวัด
และประเมินผลไมเนนที่การสอบปลายภาค แตใหน้ําหนักกับคะแนนเก็บ พฤติกรรมการเรียนรู การเขาเรียนและการสงงาน
โดยเฉพาะระดับชั้นอนุบาล ไดมีการเนนการประเมินตามสภาพจริงเปนรายบุคคลโดยใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน
ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจึงไดดําเนินการศึกษาผลการจัดการเรียนรูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อวางแผนและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ New
normal ใหสอดคลองกับสถานการณและกลุมผูเรียนในภาคการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ราช

การวิจัยในครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยศึกษาใน 2 ประเด็น คือ
1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในชวงจัดการเรียนรู
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูข องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มหา

วิทย

าลัย

การศึกษาผลการจัดการเรียนรูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory research) ประชากร คือ ผูป กครองและนักเรีย น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุมตัวอยางไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน 140 คน ผูปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 93 คน ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 131 คน และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-5 จํานวน 112 คน รวมทัง้ สิ้น 476 คน
เครื่องมือที่ใชคือแบบสํารวจความคิดเห็น(questionnaire) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในชวงสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ
ออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีการกลั่นกรองขอคําถามและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบดวย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสํารวจ ตอนที่ 2 ขอคําถามจํานวน 8 ขอ แบงเปน ขอคําถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนจํานวน 5 ขอ ไดแกพฤติกรรมการเขาเรียน ความสนใจในการเรียน ความเขาใจในเนื้อหา
ความสม่ําเสมอในการทําแบบฝกหัดและการสงงานตรงเวลา และขอคําถามความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนจํานวน 3 ขอ ไดแก ความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน การติดตามนักเรียนของครูประจําวิชาและการที่ครูประจําชั้น
video callพูดคุยกับผูปกครองและนักเรียนในชวงวันหยุด และตอนที่ 3 ขอคิดเห็นอื่น ๆ
ผูวิจัยดําเนินการจัดทําแบบสํารวจแบบเลือกตอบความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating scale) ในรูปแบบออนไลนโดยใช
google Form เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชระยะเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมคลินิกพัฒนาการและกิจกรรมคลินิกวิชาการ เมื่อไดผลการสํารวจขอมูลแลวนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาคารอยละและวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis)
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ผลการวิจัย
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พรร
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ผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย พบวา ผูตอบแบบสํารวจประกอบดวยผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 79.28
ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 84.94 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 83.96 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-5 จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 83.03 รวม
ผูตอบแบบสํารวจจํานวน 393 คน คิดเปนรอยละ 82.56 ซึ่งผลจากแบบสํารวจสรุปผลไดดังนี้

ภาพที่ 1 ผลการสํารวจความคิดเห็นการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหา

วิทย

าลัย

จากแผนภาพเมื่อเปรียบเทียบความหมายของชวงคะแนนคาเฉลี่ยตามรูปแบบการประเมินแบบมาตรประมาณคา
(ละเอียด ศิลานอย, 2562) พบวา พฤติกรรมการเรียนรูแ ละความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูข องโรงเรียนในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคา เฉลีย่ รวม 3.66 หรือรอยละ
73.20 และมีการเสนอความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายในแตละระดับชั้น จึงขอนําเสนอผลการสํารวจความคิดเห็นใน
ภาพรวมทั้งในขอมูลเชิงสถิติและขอมูลความคิดเห็นทีเปนเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ระดับชั้นอนุบาลมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูเทากับ 3.45 หรือรอยละ 68.78 ซึ่งมีปจจัยมาจากชวง
วัยของนักเรียนที่ไมสามารถจดจอกับการเรียนผานคลิปวิดีโอไดเปนเวลานาน สอดคลองกับความคิดเห็นของผูปกครองที่ระบุ
วา ผูปกครองที่ทํางานประจําอาจจะไมไดเปดคลิปใหนักเรียนดูอยางสม่ําเสมอ และการเรียนผานคลิปวิดีโอไมเหมาะสมกับเด็ก
อนุบาล อาจทําใหประสิทธิภาพในการเรียนรูลดลง และการที่พอแมเปนคนสอน ลูกจะไมเชื่อฟงเทากับครูสอน แตในทาง
กลับกันผูปกครองมีความชื่นชมคลิปวิดีโอการสอนที่ครูจัดทําไดอยางนาสนใจ มีการแจกชุดอุปกรณเสริมพัฒนาการแจกให
นักเรียนไปเรียนรูที่บาน และการเอาใจใสนักเรียนรายบุคคลดวยการ video callหาในวันหยุด ซึ่งความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูมีคาเฉลี่ย 3.66 หรือรอยละ 3.28
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูเทากับ 3.69 หรือรอยละ 73.72 ใกลเคียง
กับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ย 3.70 หรือรอยละ 74.01 ความคิดเห็นของผูปกครองสวนใหญระบุวาคลิป
การสอนอาจจะสั้นเกินไปทําใหนักเรียนไมเขาใจและทําแบบฝกหัดไมทัน ขาดความสนใจในการดูคลิปการสอน ทําแบบฝกหัด
ไมเสร็จ ติดเลนกับเพื่อน ผูปกครองสวนใหญตองการใหจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือหยุดการสอนไปกอนสถานการณ
จะดีขึ้น และผูปกครองมีความพึงพอใจที่ครูมีการติดตามนักเรียนผานการ video call
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูเทากับ 3.74 หรือรอยละ 74.77 สูงกวา
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ย 3.65 หรือรอยละ 72.91 ชี้ใหเห็นวานักเรียนสนใจในการเรียนออนไลน แบบ
real time ผานโปรแกรม google Meet ที่ไดมีการปฏิสัมพันธกับครูและเพื่อนรวมชั้นเรียน แตผูปกครองสวนใหญไดแสดง
ความคิดเห็นวาการเรียนออนไลนยังมีปญหาอยู เชน นักเรียนไมปดไมค ทําใหรบกวนการสอนของครู และการสราง link
หองเรียนในแตละวิชาทําใหนักเรียนสับสน ที่สําคัญผูปกครองบางคนไมมีความพรอมดานอุปกรณการเรียนออนไลนใหกับบุตร
หลาน
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-5 มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูเทากับ 3.78 หรือรอยละ 75.61 สูงกวา
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ย 3.60 หรือรอยละ 72.10 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีความคุนเคยกับการ
เรียนออนไลนและการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู จึงไมมีปญหาในการเขาเรียนออนไลน และสามารถใช google classroom
ในการสงงาน นักเรียนสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวามีภาระงานที่ตองสงจํานวนมาก ทําใหเกิดความเครียดและพักผอนไม
เพียงพอ การสอนออนไลนทําใหควบคุมเวลาไดยาก ครูบางทานสอนเกินเวลา นอกจากนี้นักเรียนอยากใหครูแจงรายการสง
งานของนักเรียนเปนระยะ เพื่อใหนักเรียนไดติดตามการสงงานใหครบถวน และอยากกลับเขามาเรียนแบบปกติในโรงเรียน
ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นของผูปกครองและนักเรียน สวนใหญเปนการสะทอนอุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรูผานระบบออนไลน ซึ่งสามารถสรุปเปน 3 ประเด็น คือ
1. อุปสรรคปญหาของการเรียนผานระบบออนไลน ไดแก อุปกรณในการเรียนออนไลนไมพรอม นักเรียน
บางคนไมมีคอมพิวเตอร หรือโนตบุค ตองเรียนผานโทรศัพทมือถือที่มีหนาจอขนาดเล็ก นักเรียนมีอาการตึงเครียดจากการจอง
หนาจอนาน นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาตองมีผูปกครองชวยเหลือและกํากับใกลชิดระหวางเรียน และครูผูสอนแต
ละวิชามีชองทางการสื่อสารและใหนักเรียนสงงานที่แตกตางกันทําใหนักเรียนสับสน
2. ปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียนในชวงที่ไมไดมาโรงเรียน นักเรียนเริ่มเบื่อที่จะตองอยูบานเปน
เวลานาน ขาดการเขาสังคมหรือการรวมกลุมกับเพื่อน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาสวนมากจะไม
คอยใหความรวมมือกับผูปกครองในการศึกษาคลิปวิดีโอการสอนที่ครูสงให เนื่องจากมีสิ่งเราหรือกิจกรรมอื่นภายในบานที่ไม
เอื้อตอการเรียน นักเรียนบางสวนไมเขาเรียนออนไลน เมื่ออยูหนาจออาจจะมีเลนเกมบาง ทําใหไมตั้งใจเรียนอยางเต็มที่
3. ปญหาภาระงานในชวงการเรียนออนไลน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน ทําให
นักเรียนหลายคนเรียนไมทันเพื่อน หรือไมเขาใจเนื้อหาอยางละเอียด ผูปกครองมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือนักเรียน ทั้ง
ในดานการเขาระบบเรียนออนไลน การทําแบบฝกหัดหรือใบงาน การติดตามภาระงานจากครู ซึ่งผูปกครองและนักเรียน
สะทอนวาการเรียนออนไลนมีภาระงานมาก นักเรียนหลายคนทํางานสงครูไมทันเวลาที่กําหนด บางสวนไมเขาใจเนื้อหาที่เรียน
จึงทําแบบฝกหัดไมไดและนักเรียนมีความกังวลเรื่องการวัดประเมินผล

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

จากการศึกษาผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สรุปไดวาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการปรับ รูปแบบการจัดการเรีย นรูให
เหมาะสมกับชวงวัยและความพรอมของนักเรียน โดยมีการสอบถามความตองการของผูปกครองและนักเรียนเพื่อใหมีสวนรวม
ในกําหนดรูปแบบการเรียนรูในชวงที่ปดโรงเรียนตลอดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โดยแบงรูปแบบการจัดการเรียนรูเปน
4 รูปแบบสําหรับนักเรียน 4 กลุม 4 ชวงวัย ในระหวางจัดการเรียนรูมีการติดตามนักเรียนผานการ video call โดยครูประจํา
ชั้น มีการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือนักเรียนทั้งกิจกรรมสัปดาหปลอดการบาน กิจกรรมคลินิกพัฒนาการและคลินิกวิชาการ
เพื่อซอมเสริมและติดตามภาระงานของนักเรียน รวมทั้งมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ไมเนนการ
สอบปลายภาคแตใหปรับรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียนรายบุคคล ผลที่เกิดขึ้นนั้น พบวานักเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนรูและความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสรุปไดวาโรงเรียนไดมีการ
จัดการเรียนรู การกํากับติดตาม การแกปญหาและการวัดประเมินผลไดดี โดยทั้งครู นักเรียนและผูปกครองตองมีการปรับตัว
ใหกับเขาสถานการณ สอดคลองกับผลการศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด-19 ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา(2564) ไดรายงานวาความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครองตอสถานศึกษา ที่มีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนออนไลนในชวงปดโรงเรียน โดยโรงเรียนไดมีการแจงนักเรียนใหทราบลวงหนาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การเตรียมอุปกรณ มีการสื่อสารผานกลุมไลนของหอง จัดเตรียมเอกสารใหนักเรียนดาวนโหลดเพื่อใชในการเรียนการสอน
และมีการสื่อสารกับผูปกครองผานวิดีโอคลิปและสื่อสังคมออนไลน
การสื่อสารทําความเขาใจระหวางครู ผูปกครองและนักเรียนมีความสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อการจัดการเรียนรูออนไลนไดเขามามีบทบาทอยางมากในสถานการณนี้ แตการจัดการเรียนรูผาน
สื่อออนไลนไมคอยเหมาะสมกับนักเรียนในวัยอนุบาลและประถมศึกษาปที่ 1-3 เนื่องจากความสนใจของเด็กวัยนี้จะอยูที่ 1020 นาทีเทานั้น ครูจัดการเรียนรูดวยการทําคลิปวิดีโอการสอนสั้น ๆ สงใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง แตครูไมสามารถอธิบาย
รายละเอียดที่นักเรียนสงสัยและไมมีการโตตอบกับนักเรียน จึงทําใหนักเรียนวัยนี้มีคาเฉลี่ยดานพฤติกรรมการเรียนนอยกวา
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเปนชวงวัยที่นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรูไดคลองแคลวและบริหารจัดการการเรียนออนไลนไดดวยตัวเอง แตในทางกลับกันผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยครูทําคลิปวิดีโอสงใหนักเรียนทุกวันรวมถึงความเอาใจ
ใสติดตามสอบถามนักเรียนเปนระยะ ซึ่งมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษา
นอกจากนี้มีการแสดงความคิดเห็นที่สะทอนถึงอุปสรรคปญหาจากการเรียนผานระบบออนไลน สรุปได 3 ประเด็น ไดแก
อุปสรรคปญหาของการเรียนผานระบบออนไลน ปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียนในชวงที่ไมไดมาโรงเรียนและปญหาภาระ
งานในชวงการเรียนออนไลน สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564) ที่ระบุวา ผลกระทบทางบวกของการ
เรียนออนไลนตอนักเรียน คือ นักเรียนมีโอกาสใชเทคโนโลยีมากขึ้น กระตือรือรนตอสถานการณโควิด และลดคาใชจายในการ
เดินทางไปโรงเรียน แตในทางกลับกันผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นคือ คุณภาพของการจัดการเรียนรูลดลง นักเรียนไมสามารถ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนได โดยเฉพาะในวิชาฝกทักษะปฏิบัติ ผูปกครองตองเสียคาใชจายในการซื้ออุปกรณการเรียนและ
อินเทอรเน็ต และเสียโอกาสในการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูภายนอก
การจัดการเรียนรูแบบ new normal ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ ผูสอน
ตองมีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวม และมีปฏิสัมพันธในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพราะการ
ที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดนั้นก็ตองอาศัยการลงมือทําหรือการปฏิบัติ มีการปรับตารางเรียน ทั้งตารางเรียนเต็มวันและตาราง
เรียนครึ่งวันเพื่อทําตามมาตรการ Social Distancing (สุวมิ ล มธุรส, 2564) การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูต ามสถานการณ
และความเหมาะสม เปาหมายเพื่อลดความเครียดและความเหนื่อยลาจากการเรียนผานสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อการเรียน
ออนไลนที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพกายและใจของนักเรียน แตถึงอยางไรบรรยากาศการเรียนที่บาน ก็ไมอาจเทียบเคียง
บรรยากาศการเรียนการสอนในหองเรียนจริง ทั้งอุปสรรคปญหาจากอุปกรณในการเรียนที่ไมพรอม พฤติกรรมการใชชีวิตของ
นักเรียนที่เปลี่ยนไปเมื่อไมไดไปโรงเรียน ทําใหประสิทธิภาพในการเรียนลดลง และนักเรียนไมสามารถทําแบบฝกหัดหรือภาระ
งานจากการเรียนเสร็จทันเวลา อีกทั้งนักเรีย นมีความกังวลกับคะแนนสอบ ปญ หาที่พบดังกลาวสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกั บผลการวิจัยของ Lassoued, Alhendawi, & Bashitialshaaer (2020) และ Marek, Chew, & Wu (2021) ที่พบ
ปญหาการจัดการเรียนรูแบบ new normal ในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแตดานกระบวนการจัดการเรียนรู อุปสรรค
ทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนผานระบบออนไลน ปญหาดานเศรษฐกิจของผูปกครองและการบริหารจัดการเรียนรูที่
บาน ทั้งนีผ้ ลการศึกษาวิจัยยังสะทอนใหเห็นการปรับตัวของครู นักเรียนและผูปกครอง ที่พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตาม
วิถีใหม การยอมรับแนวทางและเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูในชวงปดโรงเรียน แมจะประสบปญหาอุปสรรคในระหวางทางแต
มีการรวมมือกันเพื่อใหการจัดการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายที่วางเอาไว

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

1. ควรนําผลสํารวจความคิดเห็นในการจัดการเรียนรูจ ัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบ new normal ใหมีความเหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน สอดคลองกับความสนใจของนักเรียนและใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนสูงสุด
2. ควรมีการศึกษาขอมูลในภาคเรียนตอไปอยางตอเนื่อง หากมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูในรูปแบบ new
normal ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนและ
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในแตละภาคเรียน
3. ควรมีการสํารวจความพรอมของครูผูสอนในการสอนผานระบบออนไลน เพื่อที่จะชวยสนับสนุนการเรียนรูข อง
นักเรียนใหเต็มศักยภาพ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ควรมีการศึกษาขอมูลในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ new normal เพิ่มเติม เชน ในดาน
มิติเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน ความรูความสามารถของครูและนักเรียนการใชเ ทคโนโลยีในการเรียนรู ความเขา ใจ
รูปแบบการเรียนรูและความเอาใจใสของผูปกครอง เปนตน
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วัฒนธรรมองคการเปนรากฐานสําคัญที่ใชกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคการซึ่งสงผลต อประสิทธิภาพใน
การทํางานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาจันทบุรี จํา แนกตามเพศ ตํา แหน ง ประสบการณ
ในการทํางานและขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 337 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน
การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาจันทบุรี ชนิดมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ ซึ่ ง มีคา อํ า นาจจํ า แนกรายขอ อยูร ะหวา ง 0.40 - 0.94 และคา ความเชื่อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ เท า กั บ 0.97 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้น
พื้ นฐาน สัง กั ดสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี โดยรวมและรายดา นอยู ใ นระดับ มาก 2) ผลการ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจั นทบุรี จําแนก
ตามเพศและประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํา แนกตามตํา แหนงและขนาด
สถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนําผลการวิจัยไป
ใชเปนแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นโดยใชการมีสวนรวมในการจัดการแกไข
ปญหา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา รวมทั้งการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทย

Abstract

มหา

Organizational culture is fundamental to determine the staff behavior in organization. It results
in efficient job performance and desirable goal achievement. This research aimed to investigate and
compare organizational culture of schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office
classified by gender, job position, working experience and schools size. The sample in this research was
a group of 337 teachers and educational personnel under Chanthaburi Primary Educational Service Area
Office, derived from Krejcie and Morgan comparison table and proportionate stratified random sampling
method. The instrument for data collection was a five- rating scale constructed questionnaire about
organizational culture of basic schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, attached by
a discrimination power between0.40 - 0.94 and its reliability of 0.97. The data were analyzed by using:
percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The results were as follows: 1) The opinion of teachers and educational personnel on organizational
culture of basic schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, in overall and specific
views was shown at the high level. 2) The comparison of organizational culture of basic schools under
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office classified by gender and working experience in overall
view, had no statistically significant difference. When classified by job position and schools size in overall
view, it was statistically different at . 05. The schools administrators can adopt this research result as a
guideline for enhancing organizational culture beneficial to better job performance through participating in
problem solutions, following rules and regulations at work, as well as building achievement motivation for
teachers and educational personnel.
Keywords: Organizational Culture, Basic Schools
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การบริหารงานในองคการมีเปาหมายหมายหลักอยูที่การปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวโดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทรัพยากรมนุษยไมวาจะเปนผูบ ริหารหรือผูร วมงานก็
ดีถือวาเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนองคการใหเติบโตกาวหนาอยางรวดเร็วตามเปาหมายขององคการ ผูบริหารตองมี
แนวคิดและวิ ธีการบริหารงานที่ทันสมัย รูจักใชกลยุทธในการจั ด การที่ เ หมาะสม สามารถติดตอประสานงานกับทุกฝายที่
เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว มีการมอบหมายงานและแบงงานกันทําตามความถนัดของแตละบุคคล เปดโอกาสใหบุคลากรทุก
ฝา ยมีสวนรวมในการทํางาน รวมทั้งคอยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปได
อยางราบรื่น เชน การเสริมแรงทางบวกใหแกผูรวมงานมีเจตคติที่ดีและมุงมั่นทุมเทเพื่อองคการ ทั้งนี้ จะเห็นวาการบริหารงาน
นั้นเปนทั้งศาสตรและศิลปซึ่งอยูภายใตขอบเขตของวัฒนธรรมองคการ (สมุทร ชํานาญ, 2555: 3)
หนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหงไดตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการเนื่องจากเปนรากฐานสําคัญ
ที่ ใ ช กํ า หนดทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ใ นสั ง คม องค ก ารซึ่ ง จั ด ว า เป น สั ง คมย อ ยย อ มมี วั ฒ นธรรมเป น หลั ก ใน
การดํารงชีวิตหรือใชเปนแบบแผนสําหรับการทํา งานของมนุษ ยที่ทํา ใหองคก ารแตละแหง มีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง
แตกตางไปจากองคการอื่น วัฒนธรรมสามารถแลกเปลี่ยนกันไดในหมูสมาชิกของสังคมและเปรียบเสมือนหลักหมุดที่ยึดโยง
ใหองคการหรือหนวยงานมีความกลมเกลียวสามัคคีกันเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันซึ่งเปนการยากมากที่คูแขงจะ
ลอกเลียนไปไดในทันทีเพราะการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งนั้นตองใชระยะเวลานานและความพยายามสูง
(เพ็ชรี รูปะวิเชตร, 2554: 10) ดังนั้น เมื่อเขาใจถึงปรัชญาที่ซอนอยูเบื้องหลังการดํา เนิ น งาน บุ ค ลากรก็จ ะพยายามปฏิ บั ติ
ในสิ่งที่ ถูกตองเหมาะสมเพื่อประโยชนข ององคการ
โรงเรี ยนในฐานะเป นสถาบั นทางสั งคมหนึ่ งซึ่ งเกี่ ย วข องกั บการจั ดการศึ กษาให แก ผู เรี ย นตามความเหมาะสม
ในแต ล ะช ว งวั ย ถื อ ได ว า เป น หน ว ยงานที่ มี วั ฒ นธรรมเป น ของตนเอง ทํ า ให นั ก วิ ช าการหลายท า นต า งตระหนั ก และ
ใหความสําคัญ ตอรูปแบบพลังที่ไมมีตัวตนเชนเดียวกับความเปนมนุษย เพราะมนุษยมี ความเชื่ อ คานิยม และวิ ธีการใน
การสรางระบบของตนเอง โรงเรียนจึงตองสรางวัฒนธรรมองคการของตนเองที่แสดงออกมาในรูปของคานิยมและความเชื่อ
รวมกัน พิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธระหวา งบุคคล แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การสรางขวัญและกําลังใจ
การแขงขัน การมีสวนรวม และสภาพปญหาของสถานศึกษา วัฒนธรรมองคการจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สามารถ
นํามาใชประโยชนในการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมสถานศึกษาที่สนับสนุนให
เกิดวัฒนธรรมการเรียนรูแกผูเรียนอยางตอเนื่อง เหมาะสมและสอดคลองตามพัฒนาการของผูเรียนในอันที่จะนําพาไปสูสังคม
แหงการเรียนรู รวมทั้งชวยขจัดหรือแกไขวัฒนธรรมองคการที่เปนอุปสรรคตอการบริหารงานใหหมดสิ้นไป
สํา นั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เปนหนวยงานที่รับ ผิดชอบในการกํ ากั บ ดูแล ส งเสริม และ
ประสานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมและการศึกษาภาคบังคับใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จึงทํา
หนาที่เปนหนวยงานสนับสนุนใหกับโรงเรียนและหนวยงานจัดการศึกษาอื่น ๆ สามารถจัดการศึกษาไดอยางคลองตัว มีความ
เปนอิสระ รวมทั้งจัดหาบริการทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเปนธรรม อยางไรก็ดี เนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษา
บางแหงภายใตสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีตั้งอยูในพื้นที่ทุรกันดาร การเดินทางลําบาก หางไกลความเจริญ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ซึ่งมีบริบทที่แตกตางจากโรงเรียนในเมืองทั้งในดานปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมทําให
วัฒนธรรมองคการดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมยอมมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึก ษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจั นทบุ รี ซึ่ ง ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาสามารถนําผลของการวิจัยนี้ไปใชในการวางแผนกําหนดนโยบายสงเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนาสอดคลองกับ
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

วัตถุประสงคของการวิจัย

ำไพ

1. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษาจั นทบุ รี จํา แนกตามเพศ ตํา แหน ง ประสบการณ ในการทํางาน และขนาด
สถานศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
การกําหนดประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ปการศึกษา 2562 จํานวน 2,731 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 574 คน ประกอบดวย ครู 314 คน และ
บุคลากรทางการศึกษา 260 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 1,531 คน ประกอบดวย ครู 1,197 คน และบุคลากรทางการศึกษา
334 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ 626 คน ประกอบดวย ครู 579 คน และบุคลากรทางการศึ กษา จํานวน 47 คน
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, ออนไลน: 2562 และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 2, ออนไลน: 2562)
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุ รี ป การศึกษา 2562 จํานวน 337 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 71 คน ประกอบดวย ครู 39 คน และ
บุคลากรทางการศึกษา 32 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 189 คน ประกอบดวย ครู148 คน และบุคลากรทางการศึกษา
41 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ 77 คน ประกอบดวย ครู 71 คน และบุคลากรทางการศึกษา 6 คน โดยใชตารางเทียบ
หากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607 - 610) การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงชั้น
ตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ซึ่งใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นของการแบง หลังจากนั้นจึง
คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดวยวิธกี ารสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ ตําแหนง และขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check - List) สวนประสบการณในการทํางานเปนการเติมขอความลงในชองวาง
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ซึ่งกําหนด คา คะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ ตามแบบ
ของเบสทและคาหน (Best and Kahn) โดยใหคะแนนแตละขอดังตอไปนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2560: 77)
ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน
ระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน
ระดับมาก
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน
ระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน
ระดับนอยที่สุด
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
เพื่อนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยนําเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณา
ความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ตามขอบเขตที่กําหนด รวมทั้งสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง ขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item - Objective
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.80 - 1.00
4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิรวมกับประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี ที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า ง 30 คน แล ว นํ า มาหาค า อํ า นาจจํ า แนกเป น รายข อ
(Discrimination) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.40 - 0.94
6. นํ า แบบสอบถามที่ วิ เ คราะห ห าค า อํ า นาจจํ า แนกแล ว มาวิ เ คราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ทั้งฉบับโดยวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202 - 204) ซึ่งเทากับ
0.97
7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง เพื่อนําผลมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อขอความรวมมือในการวิจัย
2. ผูวจิ ัยสงแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายทั้งหมดและไดรับ
การตอบรับกลับคืนมาในครั้งแรก จํานวน 321 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.25 หลังจากนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการสงแบบสอบถามไป
ยังกลุมเปาหมายเพิ่มเติมอีกครั้งจนครบ จํานวนตามที่กําหนดไว 337 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100

มหา

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ตําแหนง และขนาดสถานศึกษา โดยการ
หาคาความถี่ คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง สวนประสบการณในการทํางาน ผูวิจัย
นํามาหาคาเฉลี่ยเพื่อจําแนกเปนผูที่มีประสบการณนอยและผูที่มีประสบการณมาก แลวนํามาหาความถี่ คารอยละเสนอเปน
ความเรียงตอไป แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง
75
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ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยการหาคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํา
คาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบเกณฑในการแปลความหมายโดยกําหนดเปนชวงคะแนนดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ. 2560 : 77)
4.51-5.00 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา อยู
ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา อยูใน
ระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึ ง ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ความคิดเห็ นเกี่ยวกั บวั ฒนธรรมองค การของสถานศึ กษา
อยูในระดับปานกลาง
1.51-2.5 0 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา อยูใน
ระดับนอย
1.00-1.50 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา
อยูในระดับนอยที่สุด
3. วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บวั ฒนธรรมองค ก ารของสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงโดยการทดสอบคาที (t-test)
4. วิ เ คราะห เ ปรีย บเที ย บวั ฒ นธรรมองค การของสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อ
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีการตรวจสอบความแตกตางของ
Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐาน
1. รอยละ (%)
2. คาเฉลี่ย (  )
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. คาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยวิธีการหาคา ดัชนีความสอดคลองระหวางข อคําถามและวัตถุประสงค
(Index of item - Objective Congruence : IOC)
2. คาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสั มพั นธของเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
3. คา ความเชื่อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีก ารหาคา สัม ประสิท ธิ ์แ อลฟา (  - Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990: 204)
สถิตทิ ี่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
1. การทดสอบคาที (t - test)
2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ
ผูวิจัยจะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีการตรวจสอบความแตกตางของ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD)

มหา

ผลการวิจัย

จากการศึก ษาการศึก ษาวั ฒ นธรรมองค ก ารของสถานศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง (รอยละ 66.20) มีตําแหนงเปนครู
(รอยละ 76.60) ประสบการณในการทํางานนอย (รอยละ 54.90) และปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 56.10)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (  = 4.31) ดานการพัฒนา
บุคลากร (  = 4.20) ดานความมีคุณภาพ (  = 4.19) ดานความมีคุณธรรม (  = 4.17) ดานการทํางานเปนทีม (  = 3.81)
และดานความรับผิดชอบ (  = 3.64)
3. ผลการเปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมองค ก ารของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจั นทบุรี จําแนกตามเพศ และประสบการณในการทํา งาน โดยรวมแตกตา งกันอยางไมมี นัยสําคัญทางสถิติ
สวนตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ำไพ

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ผลการวิจัยการศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
1. วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนเปนหลัก มีการวางแผนไวลวงหนาและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษา และยังไดรบั โอกาสในการพัฒนาตนเองไมวาจะเปนการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น การฝกอบรมในวิชาชีพที่สนใจ การนิเทศการสอนโดยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณสูง การแลกเปลีย่ นเรียนรูผาน
ชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพนอกจากนี้ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
คุ ณภาพการศึกษาโดยสงเสริมใหผูเรีย นแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ทํา ให วัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของกัญญภัคญา ภัทรไชยอนันท (2557: 60) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการกับองคการแหงการเรียนรูของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมองค ก ารของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมองคการเปน
คานิยมหรือความเชื่อที่บุคลากรในองคการสวนใหญยึดถือปฏิบัติสืบตอเนื่องกันมาซึ่งจะชวยหลอหลอมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขาใจกฎเกณฑระเบียบ กติกาในการทํางานรวมกัน ตลอดจนมีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน
ทําใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยที่ทุกคนมีเปาหมายในการทํางานโดยคํานึงถึงความสําเร็จของสถานศึกษาเปน
หลัก ประกอบกับครูและบุคลากรทางการศึกษาไมวาจะเพศชายหรือเพศหญิงตางก็ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติวาเปนผูที่บม
เพาะใหเยาวชนเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม พรอมทั้งปฏิบัติตนอยางเครงครัดภายใตจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึก ษาจันทบุรี แตกตา งกัน อยา งไมมีนัยสํา คัญ ทางสถิ ติ สอดคลอ งกั บ งานวิ จัยของ
พีรยา ภูศรี (2553: 150) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอระดับวัฒนธรรมองคกรแตกตางกัน อยางไมมีนัย สํา คัญ
ทางสถิติ
3. ผลการเปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมองค ก ารของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามตําแหนง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากครูผูสอน
และบุคลากรทางการศึกษามีหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกันโดยเฉพาะครูผูสอนเปนผูประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลัก
ทางดานการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษา สวนบุคลากรทางการศึกษาไมวาจะเปน
ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูอัตราจาง ครูพี่เลี้ยง และครูธุรการนั้นมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ในสถานศึกษา ประกอบ
กับตําแหนงที่แตกตางกันสงผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาไมเหมือนกันเชน ครูอาจเขารวมกิจกรรมได
ทุกกิจกรรมในขณะที่บุคลากรทางการศึกษาคือ ผูบริหารสถานศึกษาอาจเขารวมกิจกรรมไดบางกิจกรรมเทานั้น อยางเชน
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่ทางโรงเรียนจัด แตผูบริหารมีภารกิจที่สําคัญกวาจึงไมไดเขารวมที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จึงทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตําแหนงตางกันมีความคิดตอวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
เปรมาศ บั ว พั น ธ (2558: 98) ได ศึก ษาวัฒ นธรรมองคก ารของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการของโรงเรีย นขนาดเล็ก สังกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตําแหนง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
3. ผลการเปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมองค ก ารของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานตางกันใหความสําคัญตอวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย
และรวมมือกันในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยยึดหลักการและเหตุผลเปนหลัก ยอมเสียสละเวลา
สวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางานรวมกัน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นตาง ๆ
ที่เปนประโยชนตอสถานศึก ษา ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีป ระสบการณตางกั นมีความคิ ดเห็นตอวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีไมแตกตางกัน สอดคลองกั บ
งานวิจัยของรัตนาภรณ ฤทธิรงค (2557 : 87) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลไมแตกตางกัน
4. ผลการเปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมองค ก ารของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจั นทบุรี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกตา งกันอยา งมี นัยสํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่องจากสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญมีความพรอมในดานทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ และงบประมาณใน
การดําเนินงานจํานวนมากสงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร ความมีคุณธรรม และการปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐานสูงกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก ในขณะที่สถานศึกษาขนาดเล็กถึงแมจะมีขอจํากัดในดานทรัพยากรทาง
การศึกษา แตทวาครูและบุคลากรทางการศึกษากลับมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ งานของสถานศึกษาอยา งตอเนื่ อง
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาโดยเครงครัด รวมทั้งทุมเทความพยายามในการหาแนวทางแกไขปญหาที่
เกิ ดขึ้นมากกวา สถานศึกษาขนาดใหญ ทํา ใหครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาซึ่งทํา งานอยูในสถานศึกษาที่ มี ขนาดตางกันมี
ความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของณัฏฐณิชา โคทังคะ (2561: 71) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการ
ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจัยพบวา
วัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

วิทย

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี พบวา ดานความรับผิดชอบมีคาเฉลีย่ นอยกวาดานอื่น ดังนัน้ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมสี วนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ภายในองคการ
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษาโดยเครงครัด
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบตั ิงานจนบรรลุ
เปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม (New Normal) เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของบุคลากรทางการศึกษา
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ควรศึกษาวัฒนธรรมองคการที่ส งผลต อ องคก ารแหง การเรีย นรูข องสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีฐานความรูที่เขมแข็งและสามารถ
กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและแรงจูงใจการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

เอกสารอางอิง

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ
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ความฉลาดทางอารมณนับวามีอิทธิพลอยางยิ่งตอความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งจะนําไปสูการทํางานที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ กษาและเปรี ยบเที ยบความฉลาดทางอารมณ ของผู บริหารสถานศึ กษา
ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํา แนกตามเพศ อายุ ประสบการณ ใ น
การทํา งาน วุ ฒิ ก ารศึก ษา และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จํ านวน 285 คน การกํ า หนดขนาดกลุ มตั ว อย า งใชตารางเที ยบหากลุ มตั วอยางของเครจซี่ และมอร แกน
การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาด
ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ชนิดมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.41 - 0.93 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด จํา แนกตามเพศ อายุ ข องครู ผู ส อน และ
ขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนประสบการณ ใ นการทํา งานและวุ ฒิก ารศึก ษา
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทาง
ในการสงเสริมความฉลาดทางอารมณของตนเองซึ่งจะชวยลดความขัดแยงของบุคลากรและการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ที่ดีขึ้น
คําสําคัญ : ความฉลาดทางอารมณ, ผูบริหารสถานศึกษา

Abstract

มหา

วิทย

Emotional intelligence is a great influence on the success of school administrators, which leads to the
work efficiency. This research aimed to investigate and compare the emotional intelligence of school
administrators perceived by teachers under Trat Primary Educational Service Area Office, classified by
gender, age, working experience, academic degree and school size. The sample used in this research was a
group of 285 teachers under Trat Primary Educational Service Area Office, derived from Krejcie and Morgan’s
comparison table and proportional stratified random sampling method. The instrument for collecting data
was a five- rating scale constructed questionnaire on the emotional intelligence of school administrators
perceived by teachers under Trat Primary Educational Service Area Office, The discrimination power was
ranged between 0.41-0.93, and the reliability was at 0.98. The data were analyzed by percentage, arithmetic
mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance.
The results were as follows: 1) Emotional intelligence of school administrators perceived by
teachers under of Trat Primary Educational Service Area Office in overall view was shown at a high level.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) The comparison of emotional intelligence of school administrators perceived by teachers under Trat
Primary Educational Service Area Office, classified by gender, age, and school size in overall view was
statistically different at .05. When classified by working experience and academic degree, holistically, it
had no statistically significant difference. School administrators can adopt the research findings as a way to
enhance their own emotional intelligence, thereby reducing personnel conflicts and boosting better
management within schools.
Keywords: Emotional Intelligence, School Administrators
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ำไพ

การศึกษาเปนการพั ฒนาผูเรียนใหเป นบุ คคลที่มีคุณภาพเพื่ อ ความเจริญ งอกงามของบุ ค คลและสั ง คมโดยผา น
การถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนตาง ๆ ซึ่งจะทําใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวติ การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่จะทําใหคนในสังคมมีทักษะในการดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข หรืออาจกลาวไดวาเปน
กระบวนการหลอหลอมใหคนสามารถประพฤติปฏิบัติตน พัฒนาตนเพื่อประกอบอาชีพและอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุข การศึกษาในยุคปจจุบันจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการเตรียมความพรอมใหกับคนเพื่อเปนพลังในการพัฒนาประเทศ
โดยมีเปาหมายหลักที่สําคัญเพื่อมุงเนนประโยชนใหเกิดขึ้นกับตัวบุคคล เมื่อคนในสังคมมีความรู ความสามารถ และทักษะที่
พร อมจะรั บ มือ กั บ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพสั งคมและเศรษฐกิ จ ก็ จ ะนํ า พาใหสัง คมนั้ น ไปสู ค วามเข ม แข็ ง มี เ อกภาพ
เปนสังคมที่ดีมุงสูการพัฒนาและกาวทันตอการเปลี่ยนของโลกในยุคปจจุบัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557: 4)
การบริหารสถานศึกษาในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ เทคนิค
วิธีก ารบริ ห ารที่ทัน สมั ยเพื่อ สรา งความรว มมือ กับ ทุ กฝา ยในการปฏิบัติง านให เ กิด ประสิทธิผ ลอยา งแท จ ริ งโดยผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนและเปนที่รักของผูใตบังคับบัญชา มีทักษะในการสรางปฏิสัมพันธทางสังคม สามารถ
ติ ดตอสื่อ สารกับผูอื่นไดเปนอยา งดี รูจักตัดสินใจแกไขปญ หาที่เ กิดขึ้ นอยา งมีเหตุมีผล รวมทั้ งเปนผูสรางบรรยากาศใน
การทํางานใหเกิดความสุขแกผูรวมงาน ในอดีตที่ผานมา มนุษยเชื่อกันวาความกาวหนาหรือความสําเร็จของคนเกิดจากเชาวน
ปญญา (Intelligence Quotient) หรือเรียกวาไอคิว (I.Q.) ความฉลาดทางเชาวนปญญาเปนการคิด การใชเหตุผล การคํานวณ
การเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆรอบตัวมนุษยทําใหเกิดความคิดที่ถูกตอง สามารถแกไขปญหาได แตทวาในปจจุบันนักจิตวิทยาเชื่อวาเชาวน
ปญ ญาเป นเพี ย งองคป ระกอบหนึ่งเทา นั้น ยัง มีป จ จัยอื่น ๆ อีก มากมายโดยเฉพาะความฉลาดทางอารมณ (Emotional
Quotient) ที่ มี ส ว นสํา คั ญ ในการผลั ก ดั น ให ค นเราประสบความสํา เร็ จ ในชี วิ ต อย า งแท จ ริ ง ซึ่งสอดคลองกับ โกลเมน
(Goleman, 1995: 45 – 46) ได ก ล า วว า ถึ ง แม เ ชาว ป ญ ญาหรื อ ทั ก ษะทางเทคนิค จะมีค วามสํ า คัญ ตอ การทํ า งาน
แตความฉลาดทางอารมณก็นับ วา มีอิทธิพ ลตอ การเปน ผูนํา ที่ประสบความสําเร็จมากเชนกั น เชาวปญญาจะสงผลใหเกิ ด
ความสําเร็จไดเพียงรอยละ20 สวนที่เหลืออีกรอยละ 80 เปนผลมาจากความฉลาดทางอารมณ ทําใหผูบริหารมีความตื่นตัวที่จะ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณมากขึ้น ทั้งนี้ ความฉลาดทางอารมณเปนความสามารถในการเขาใจสามารถรับรูค วามรูสึก ของ
ตนเองและผูอื่น รูจักเห็นใจผูอื่น รวมทั้งการจัดการอารมณใหเปนไปในทิศ ทางที่กอใหเกิดความสงบสุขและความสําเร็จใน
ชีวิต ดังที่กิ๊บ (Gibbs, 1995: 24) กลาววา ผูที่ตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและผูอื่นเพื่อสรางแรงจูงใจในตัวเอง สามารถ
จัดการอารมณตาง ๆของตนเองและอารมณที่เกิดจากความสัมพันธกับบุคคลอื่นไดนั้นเรียกวา ผูที่มีความฉลาดทางอารมณ
ดังนั้นความฉลาดทางอารมณจึงเปนหัวใจสําคัญตอความสําเร็จของผูบริหารในแตละองคการ ซึ่งจะนําไปสูแนวทางใหมของ
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่มุงเนนการสงเสริม การมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน เชนเดียวกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อสราง
การรับ รู ความเขา ใจ การยอมรับ และเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนฯ เพื่ อใหสามารถขั บเคลื่อนแผนไปสู
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 3) จากนโยบายขางตน ผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนจะตองมีความฉลาดทางอารมณ เพื่อใหการบริหารงานโดยเนนการมีสวนรวมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานัก งานเขต
พื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตราด เพื ่อ จะไดท ราบขอ มูล เกี่ย วกับ ความฉลาดทางอารมณ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สําหรับนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป

พรร

วัตถุประสงคของการวิจัย

ำไพ

1. เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน วุฒกิ ารศึกษา และขนาดสถานศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
การกําหนดประชากร
ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย ไดแก ครู สังกั ดสํ า นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาตราด ป ก ารศึ ก ษา 2563
จํานวน 1,090 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 230 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 717 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ
143 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด, ออนไลน: 2563)
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการวิ จั ย ได แก ครู สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาตราด ป การศึ กษา 2563
จํานวน 285 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 60 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 188 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ 37 คน โดยใช
ตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 – 610) การสุมตัวอยางเปนการสุม
แบบแบงชั้นตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ซึ่งใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นของการแบง
หลังจากนั้น ผูวจิ ัยจึงทําการคัดเลือกครูในสถานศึกษาดวยวิธกี ารสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมู ลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ วุฒิการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และอายุข องครูผูสอน
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) สวนประสบการณในการทํางานเปนการเติมคําลงในชองวาง
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ตามแบบของเบสท และคาหน (Best and Kahn) โดยให
คะแนนแตละขอ ดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2560: 77)
ระดับ 5 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับนอยที่สุด
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจาก เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร
สถานศึกษา เพื่อนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรา งขึ้นเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความถู กตอง
ความชัดเจน ความครบถวนของแบบสอบถาม รวมทัง้ สํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยการหาคา ดั ชนีค วามสอดคลอ งระหวา งคํา ถามและวัต ถุป ระสงค ใ นการถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึง่ มีคาอยูในชวงระหวาง 0.80 - 1.00
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกครั้งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิรวมกับประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ทีไ่ มใชกลุมตัวอยาง 30 คน แลวจึงนํามาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discrimination) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ซึ่งมีคาอยูในชวง
ระหวาง 0.41 - 0.93
6. นํ า แบบสอบถามที่ วิ เ คราะห ห าค า อํ า นาจจํ า แนกแล ว มาวิ เ คราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202 - 204) ซึ่งเทากับ 0.97
7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริงเพื่อนําผลมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความรวมมือในการวิจัย
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือไปยังผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาตาง ๆ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายทั้งหมด และไดรับ
การตอบรับกลับคืนมาในครั้งแรก จํานวน 264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.63 หลังจากนั้น ผูวิจั ยจึ งไดทําการสงแบบสอบถาม
ไปยังกลุม เป าหมายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจนครบจํานวนที่กําหนดไว 285 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เพศ และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา โดยการหาค า ความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ
(Percentage) สว นประสบการณใ นการทํา งาน ผูวิจั ย นํามาหาคา เฉลี่ย เพื่อ จํา แนกเปน ผูที่มีป ระสบการณน อ ยและผู ที่มี
ประสบการณมาก แลวนํามาหาความถี่ คารอยละเสนอเปนความเรียงตอไป แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการหาคาเฉลี่ย (  ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล วนําคาเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ ในการแปลความหมาย โดยกําหนดชวงคะแนน ดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2560: 77)
4.51 - 5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับมากที่สดุ
3.51 - 4.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับนอย
1.00 - 1.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับนอยที่สุด
3. วิเคราะหเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาโดยการทดสอบคาที (t - test)
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามอายุของครูผูสอน และขนาดสถานศึกษา โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One - way ANOVA) กรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงใชวิธีการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธขี อง
Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิตพิ ื้นฐาน
1. รอยละ (%)
2. คาเฉลี่ย ( X )
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สถิตทิ ี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. คาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index
of item - Objective Congruence: IOC)
2. คาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสั มพั นธของเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
3. คา ความเชื่อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธ ีก ารหาคา สัมประสิท ธิ ์แ อลฟา (  - Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิตทิ ี่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
1. การทดสอบคาที (t - test)
2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธกี ารของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)

ผลการวิจัย

าลัย

ราช

ภัฏร

จากการศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง อายุ 38 - 53 ป มี ประสบการณใน
การทํางานนอย มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง
2. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู ในระดับมาก (  = 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดั บมากทุกด าน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการควบคุมตนเอง (  = 4.23) ดานการตระหนักรูในตนเอง (  = 4.23) ดาน
การสรางแรงจูงใจในตนเอง (  = 3.80) และดานการเขาใจบุคคลอื่น (  = 3.70)
3. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามอายุของครูผูสอน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
6. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
7. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิทย

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

ผลการวิจัยความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึก ษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรั บตั วเข ากั บสถานการณ ไ ด
อยางเหมาะสม เปนบุคคลที่นาเชื่อถือทั้งตอหนาและลับหลัง ไมยอทอตอปญหาอุป สรรคตาง ๆ ที่เกิ ดขึ้น มีการพิจารณา
ไตรต รองงานอย า งรอบคอบ ตระหนัก ถึง คุณ คา ในตนเอง รับ ฟง ความคิ ด เห็น ของผู อื ่ น มีค วามกระตือ รือ รนใน
การทํางาน ไมเ รีย กรับ ผลประโยชนจ ากตํา แหนงหนา ที่ เชื่อ มั่นในผลสํา เร็จ ของงาน มีความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ จิตใจ
โอบออมอารี และพรอมที่จะใหกําลังใจแกผูรวมงานอยูเสมอ สงผลใหความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตาม การ
รับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
อิสริยาภรณ ชัยกุหลาบ (2553: 62) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การศึกษามัธยมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดั บมาก เช นเดียวกั บประสิทธิ์ ชาญประไพร (2555: 56) ไดศึก ษาเรื่ อ งความฉลาดทางอารมณข องครูผูส อนในอํา เภอ
บางคลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณของ
ครูผูสอนโดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก
2. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
ครูผูสอนที่เปนเพศหญิงมีความละเอียดออนในเรือ่ งของอารมณและใหความสําคัญกับการบริหารอารมณที่เกิดขึ้นไดดี ซึ่งเพศหญิงจะมี
ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีอารมณออนไหว มีความมั่นใจในตัวเองต่ําและคลอยตามผูอื่น รวมทั้งมีการรับรูส าเหตุและผลของอารมณที่
เกิ ดขึ้ นได ดี กว าเพศชาย ในขณะที่ ครู ผู สอนที่ เป นเพศชายจะมี ความเชื่ อมั่ นในตนเองสู ง มี อารมณ มั่ นคง มี ความหนั กแน น
ชอบความทาทาย กวาครูผูสอนที่เปนเพศหญิง ดังนั้นจึงทําให สงผลใหความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู
ของครู ผู สอนสังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศแตกตางกั น สอดคลองกับงานวิจัยของ
ประสิทธิ์ ชาญประไพร (2555: 56) ไดศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณของครูผูสอน ในอําเภอบางคลา สังกัดสํานักงานเขต
พื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจ ัย พบวา การเปรีย บเทียบความฉลาดทางอารมณของครูผูสอน
ในอําเภอบางคลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามเพศแตกตางกันอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด จํา แนกตามอายุข องครูผูส อนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากครูผูสอนมีอายุตางกันจะมีวุฒิภาวะทางอารมณตางกันดวย เนื่องจากครูผูสอนที่มีอายุมากไดผานการเรียนรู
และประสบการณมากกวา จึ งสามารถฝก ฝน และพัฒ นาความฉลาดทางอารมณ เพื่ อ ให ดํ า รงชีวิ ตอยูไ ด อยา งมี ความสุข
ประกอบกับครูผูสอนที่มีอายุมากขึ้นยอมมีวุฒิภาวะทางอารมณสูงกวาครูที่มีอายุนอย การเผชิญกับเรื่องราวชีวิตที่มากกวา
สามารถปรับความคิด ความเขาใจ สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดและเพิ่มความเชื่อมั่นในความสามารถของตนไดดีขึ้นในทาง
กลับกันครูผูสอนที่มีอายุนอยยอมมีประสบการณการเรียนรูหรือประสบการณที่ทํางานนอย สงผลใหวุฒิภาวะทางอารมณ
ความคิด ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาที่ดอยตามไปดวย จึงทําใหการรับรูของครูผูสอนแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยปณณฑัต วลาบูรณ (2559: 23) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับแรงจูงใจในการทํางาน
ของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบวา
ความฉลาดทางอารมณกับแรงจูงใจในการทํางานของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม เขต 17 จําแนกตามอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึ ก ษาตราด จํา แนกตามประสบการณใ นการทํา งานโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้
อาจเนื่ อ งมาจากครูผูส อนไดรับการสง เสริม สนับ สนุ นการพั ฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอยูเสมอโดยผานโครงการอบรม
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผลจากการอบรมดังกลาวจะทําใหครูที่มีประสบการณในการทํางานมากไดรับ
การกระตุนให เ กิ ดความตระหนักรูในตนเอง และเพิ่มพู นประสิทธิภ าพในการพัฒนาตนเอง ส วนครู ที่มีป ระสบการณใน
การทํ า งานน อ ยก็ จ ะไดรั บ การพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะเกี่ย วกับ ความฉลาดทางอารมณม ากยิ่งขึ้ น ดั งนั้ น ครู ผูส อนที่ มี
ประสบการณในการทํางานตางกันจึงมีการรับรูตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของสุภิญญา งามพริ้ง (2556: 74) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแก ว เขต 2 ผลการวิจั ย พบวา ความฉลาดทางอารมณ ข องผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประสบการณการสอนโดยรวมแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึ กษาตราด จํา แนกตามวุฒิก ารศึก ษาโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีตางมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครู ไดรับการถายทอด
ประสบการณทางดานจิตวิทยา และเขารับการฝกอบรมในระหวางการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน จึงทําใหครูที่มี วุฒิการศึกษาตางกัน
มีการรับรูตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธิ์ ชาญประไพร (2555: 56) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของครูผูสอน ใน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อําเภอบางคลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณ
ของครูผูสอน ในอําเภอบางคลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เชน เดี ย วกับ ธัญญารัตน ทับทิม (2557: 55) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวาความฉลาดทางอารมณ
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
6. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาตราด จํ าแนกตามขนาดสถานศึ กษาโดยรวมแตกตางกันอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ระดั บ .05
ทั้ ง นี้อ าจเนื่ อ งมาจากสถานศึก ษาขนาดกลางและขนาดใหญมี ค วามพร อ มในดา นทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาไม ว า จะเป น
ครู ผูส อนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา อาคารสถานที่ สื่อ อุ ป กรณ แ ละเทคโนโลยี เ พื่อ การศึ ก ษา ตลอดจนงบประมาณที่
ได รับ การอุ ด หนุ น จากรัฐ บาลจํา นวนมากในแต ล ะป มีก ารจัด แบ ง สายงานออกเป น แตล ะกลุม สาระต า ง ๆ ที่ ชั ด เจน
ตามสายการบั ง คับ บัญ ชา การเขา ถึ ง ผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยตรงเป น ไปได ย าก ซึ่ ง แตกตา งจากสถานศึ ก ษาขนาด
เล็ก ที ่ ม ี บ ุ ค ลากรไมเ พี ย งพอและได ร ั บ การจัด สรรงบประมาณน อ ย อี ก ทั ้ง โครงสร า งการบริ ห ารงานภายใน
สถานศึ ก ษามี ลั ก ษณะเป น แนวราบ ทํา ใหค รู ผูส อนมี ป ฏิ สัม พัน ธ โ ดยตรงกั บ ผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สามารถรั บ รูแ ละ
เข า ใจถึ ง อารมณ ความรูสึก และมองเห็นพฤติกรรมของผูบริห ารไดอ ยา งชัดเจน ดว ยเหตุ นี้ ครู ผูส อนซึ่งปฏิบัติงานอยูใน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกันรับรูตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
อุ ไ รวรรณ ชู มี (2561 : 94) ได ศึ ก ษาเรื่อ งความฉลาดทางอารมณ ข องผู บ ริห ารสถานศึกษาตามการรับ รู ข องครู ผู สอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัย พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ดานการเขาใจบุคคลอื่นมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูผูสอนแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนและพรอมที่ จะตอบสนอง
ความตองการของครูผูสอนอยางเต็มที่
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดการปญหาความขัดแยงตาง ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสมโดยยึดหลักความยุติธรรมซึ่งจะ
นําไปสูการทํางานรวมกันเปนทีม
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางขวัญกําลังใจใหครูผูสอนพึงพอใจและปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการจัดการความขัดแยงของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดในการฟนฝาปญหาอุปสรรค (AQ) ของผูบริหารสถานศึกษาในยุควิถีใหม (New
Normal Era) เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของการศึกษาไทย
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าลัย

ราช

ภัฏร

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลชุ ด ฝ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร า งทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การดําเนินการวิจัยเปนแบบวิจัย
และพั ฒนา แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึก ษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกอบรม 2) สรา งชุดฝกอบรม 3) ประเมิน
ประสิทธิผลของชุดฝกอบรม และ 4) ประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกอบรม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร ที่
เขารับการฝกอบรม จํานวน 25 คน ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของชุดฝกอบรม ไดแก 1) วัตถุประสงค 2) เนื้อหา 3) สื่อที่
ใช 4) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 5) การประเมินผล เนื้อหาของชุดฝกอบรมประกอบดวย 10 บทเรียน แตละบทเรียน
ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 1) สวนการฝกทักษะการฟงและพูด 2) สวนการฝกทักษะการอ านและเขี ยน และ 3) สวน
ทบทวนหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ ผลการประเมินประสิทธิผลของชุดฝก พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการฝกอบรม (mean =
54.20, SD = 8.149) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนฝกอบรม (mean = 35.40, SD = 8.426) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และความพึงพอใจตอชุดฝกอบรมโดยรวม (on average) อยูในระดับมากที่สุด (mean = 4.677; SD = 0.067) โดย
ดานเนื้อหาวิชา (Contents) ดานวิทยากร (Instructors) และดานวิธีการสอน (Teaching Methods) มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด สวนดานการประเมินผล (Evaluation) มีความพึงพอใจในระดับมาก อาจสรุปไดวา ชุดฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิผลเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูวิจัยเสนอแนะวาควรตองศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
บริบทอาเซียนของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป
คําสําคัญ: การพัฒนา, ชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษ, การเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ, บริบทอาเซียน

Abstract

มหา

วิทย

The objective of this research was to develop a handbook for English enhancement training in
ASEAN context for the Education Faculty students of Dhonburi Rajabhat University as well as to evaluate
its effectiveness. The study was conducted according to the research and development process which was
divided into 4 steps, namely, 1) step 1: studied and reviewed some essential data and information
concerning the development of English enhancement training handbook, 2) step 2: developed the English
enhancement training handbook, 3) step 3: evaluated the effectiveness of the English enhancement training
handbook and 4) step 4: evaluated the satisfaction towards the English enhancement training handbook.
The experimental group used for the English enhancement training program were 25 students of the
Education Faculty of Dhonburi Rajabhat University. The constructed English enhancement training handbook
consisted of five major parts, namely, 1) objectives 2) contents 3) instruction materials 4) teaching and
learning activities and 5) learning evaluation. The English enhancement training handbook consisted of 10
units and each unit consisted of three main sections, namely, 1) listening and speaking practice 2) reading
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------and writing practice and 3) English grammar review. The findings from the research indicated that the
average score of the post-test (mean = 54.20, SD = 8.149) was higher than that of the pre-test (mean =
35.40, SD = 8.426) at the significant level of 0.05. The satisfaction towards the English enhancement training
program on average was at the “highest” level (mean = 4.677; SD = 0.067). Regarding the three sections,
namely contents, instructors, as well as teaching methods, they were all at the “ highest” level of
satisfaction. However, the section of English training evaluation was at the “ high” level of satisfaction. It
could be concluded that the English enhancement training handbook in ASEAN context was considered an
effective one. The researcher suggested that a study on some factors influencing English skills development
in ASEAN context of university students needs to be conducted.
Keywords: Developing, A handbook for English training, Enhancement of English skills, ASEAN Context

บทนํา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในกลุมประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการของอาเซีย นและเปน
ภาษาสากลของโลกที่ใชกันอยางแพรหลาย ดังนั้น ประเทศไทยจึงกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองเรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ เพื่อนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ และติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติได คนไทยทุกคนจําเปนตองใช
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับประชากรของโลก และพรอมกาวสูเวทีระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดอัต
ลั ก ษณ ข องนั ก ศึ ก ษาไว 3 ด า น คื อ 1) มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม 2) มี ทั ก ษะในดา นคอมพิ ว เตอร และ 3) มี ทั ก ษะในดา น
ภาษาอั ง กฤษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี, 2564: 5) จากรายงานติดตามผลการปฏิบั ติงานของบัณ ฑิ ตคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2551-2552 (กริช ภัทรภาคิน และคนอื่นๆ, 2553: 30-35) พบวา ความรูความสามารถ
ที่ชวยใหบัณฑิตคณะครุศาสตรไดงานทําสวนใหญและความรูทักษะที่บัณฑิตตองการใหทางมหาวิทยาลัยจัดใหเรียนเพิ่มเติม
คือ ภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร จากผลการวิจัยการศึกษาปญหาทักษะภาษาอังกฤษในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (กริช ภัทรภาคิน, 2558: 105-120) พบวา นักศึกษามีปญหาทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง นักศึกษามีปญหาทักษะการฟงในระดับมากคือในชีวิตประจําวันของ
ผูเรียนไมมีโอกาสฟงสําเนียงภาษาอังกฤษที่พูดในประเทศตางๆในกลุมประชาคมอาเซียนและผูเรียนมีความรูดานคําศัพทที่
จําเปนในการสื่อสารไมเพียงพอที่จะฟงภาษาอังกฤษใหเขาใจ ปญหาทักษะการพูดที่อยูในระดับมาก คือ ผูเรียนไมมีโอกาสพูด
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษกับประชาชนชาติตางๆในกลุมประชาคมอาเซียน ปญหาทักษะการอานอยูในระดับปานกลาง ปญหา
ทักษะการเขียนที่อยูในระดับมากคือ ผูเรียนขาดทักษะการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยจึงทําใหเขียนภาษาอังกฤษไม
ถูกตองและไมคลองแคลว ดังกลาว สามารถสรุปปญหาทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งสี่ดานของผูเขาสอบ ดังนี้ เมื่อพิจารณา
สภาพปญหาดานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวา การจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาตลอดหลักสูตร (ชั้นปที่ 1-5) นั้น จํากัดเพียง 3 วิชา จํานวนทั้งสิ้น 9 หนวยกิต
เทานั้น คือ 1) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 2) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English
for Study Skills) และ 3) ภาษาอังกฤษสําหรับครู (English for Teachers ) ซึ่งยังไม เพียงพอกับการเสริม สรา งทักษะ
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนแกนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรที ี่จะสําเร็จการศึกษาในอนาคต

มหา

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเปนผูชวยอธิการบดี
กํากับดูแลงานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงมีความสนใจอยางยิ่งที่จะทําการศึกษา
วิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด ฝ ก อบรมเสริ มสรา งทัก ษะภาษาอั ง กฤษในบริบ ทอาเซี ย นสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรมเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

พรร

ขั้นตอนของการวิจัย : เปนการวิจยั ในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การ
ดําเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ำไพ

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกอบรม ไดแก หลักการพัฒนาชุดฝกอบรม การฝกอบรม การ
ประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรม หลักการวิธีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ความพึงพอใจในการเรียน
ภาษาอั งกฤษ และภาษาอังกฤษในบริบ ทอาเซียน เพื่อนํา มากําหนดขอบเขตเนื้อหาและเปนข อมูลพื้ นฐานในการสรางชุด
ฝกอบรม

ภัฏร

ขั้นตอนที่ 2 สรางชุดฝกอบรม: ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบหลักของชุดฝกอบรม ไดแก 1) วัตถุประสงคของชุด
ฝ ก อบรม 2) เนื้ อ หาสาระของชุ ดฝกอบรม 3) สื่อ ที่ใ ช ในการฝกอบรม 4) กิ จ กรรมการฝ กอบรม และ 5) การประเมิน
ประสิทธิผลของชุดฝกอบรม และในการหาคุณภาพของชุดฝกอบรม ผูวิจัยไดนําชุดฝกอบรมที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและการสอนและผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาของภาษา (English Native Speakers) รวมจํานวน 5 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) ทั้งนี้ คาดัชนี
ความสอดคลองที่ไดตองเทากับหรือมากกวา 0.8 ขึ้นไป จึงจะถือวาชุดฝกอบรมที่สรางขึ้นมีความสอดคลองและถู กตอง
เหมาะสม สามารถนําไปใชได

วิทย

าลัย

ราช

ขั้น ตอนที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรม: ผูวิจัยไดดําเนินการฝกอบรมใหแกนักศึกษาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่สนใจเขารับการฝกอบรมจํานวน 25 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการประชาสัมพันธเชิญ
ชวนนักศึกษาคณะครุศาสตรเขารวมการฝกอบรม พบวามีนักศึกษาชั้นปที่ 1-5 มาลงชื่อเขารวมทั้งสิ้นจํานวน 250 คน ผูวจิ ัยใช
เทคนิคการสุมอยางงาย 25 คนจากจํานวน 250 คน โดยผูเขารับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมอยางนอยรอยละ 80
ของเวลาฝกอบรม สถานที่ที่ใชในการฝกอบรมคือ หองบรรยาย อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะเวลาทําการ
ฝกอบรมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง ในการสรางแบบทดสอบ นั้น ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคและ
เนื้อหาของชุดฝกอบรม แบบทดสอบสามารถวัดทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดานของผูเขารับการฝกอบรม ตามแนวขอสอบของ
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication) หรือเรียกชื่อยอ
วา TOEIC (Educational Testing Service, 2013) โดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมิน ผลและเจาของภาษา (native
speakers) 5 คน วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congrurence: IOC)
จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 30 คน
เพื่อหาคา ทางสถิติ ไดแก คา เฉลี่ยของคะแนนสอบ (mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความยากเฉพาะขอถูก
(Difficulty Level) คาอํานาจจําแนกเฉพาะขอถูก (Discrimination Power) รายขอ และคาความเชื่อมั่น (Reliability) หรือ
คา KR20 (Kuder-Richardson Formula 20) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ

มหา

ขั้นตอนที่ 4: ประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรม: ในการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ นั้น
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนรวมถึงเจาของภาษา จํานวน 5 คน
วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congrurence: IOC) ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง และคํานวณหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (mean) และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ประเมินคาความพึงพอใจในแตละขอเทียบกับเกณฑที่กําหนดคือ 3.51
เครื่องมื อวิ จัย: การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
เครื่องมือวิจัย คือ 1) ชุดฝกอบรมเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ราชภัฏธนบุรี 2) แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม ( pre-test และ post-test ) และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรม

พรร

การเก็บรวบรวมขอมูล: ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) จากนั้นทําการฝกอบรมนักศึกษากลุมตัวอยาง
25 คน เป นเวลา 4 สั ปดาห รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง จากนั้น ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรม ขอมูลที่ ได จาก
แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม (Pre-test/Post-test) นํามาคํานวณหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้น
ทําการประเมินประสิทธิผลของชดฝกอบรม

ำไพ

การจัดกระทํากับขอมูล: การประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรม โดยตรวจสอบวาการจัดประสบการณการเรียนรู
ไดบรรลุความมุงหมายของการฝกอบรมโดยผูที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ 4 ดาน (การฟง การ
พู ด การอ า น และการเขี ยน) อยา งมี ป ระสิทธิผล โดยการเปรีย บเทียบผลการทดสอบก อนและหลั งการฝก อบรม (Pretest/Post-test) โดยคะแนนเฉลี่ยจะตองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ใชการทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัย

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

1.การสร างชุดฝกอบรม: ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบหลักของชุดฝกอบรม ไดแก 1) วัตถุ ประสงคข องชุด
ฝกอบรม 2) เนื้อหาของชุดฝกอบรม 3) สื่อในการฝกอบรม 4) กิจกรรมการฝกอบรม และ 5) การประเมินผลการฝกอบรม
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนมีทั้งสิ้น 10 บทเรียน (Units) แตละบทเรียนประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 1) สวนการ
ฝกทักษะการฟง-พูด (Listening and Speaking Skills Practice) เปนการฝกการฟงและพูดโดยใชบทสนทนาในสถานการณ
ตาง ๆ ที่สามารถพบไดจริงในชีวิตประจําวันซึ่งเนื้อหาในบทสนทนาเนนบริบทตาง ๆ ของอาเซียน 2) สวนการฝกทักษะการ
อาน-เขียน (Reading and Writing Skills Practice) เปนการฝกอานเรื่องตาง ๆ เพื่อความเขาใจและสามารถเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากการอานนั้นไดอยางชัดเจนและถูกตอง เนื้อหาของเรื่องตาง ๆ ที่ฝกอานและเขียนเนนบริบทของประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน และ 3) สวนทบทวนหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammar
Review) เปนการทบทวนหลักไวยากรณทั่วไปที่จําเปนสําหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน เพื่อใหการสื่อสารดวย
ภาษาอั งกฤษมี ประสิทธิผล ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาของภาษา(English Native Speakers) ได
วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและคาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Congurence) ของแตละสวน/บท พบวา มีคา
ระหวาง 0.8 ถึง 1.0 หัวขอฝกอบมทั้ง 10 หัวขอ ไดแก 1) Unit 1: Suvannaphoum, the Golden Land Part 1 (สุวรรณ
ภูมิดินแดนแหงทองคํา ภาค 1 2) Unit 2: Suvannaphoum, the Golden Land Part 2 (สุวรรณภูมิดินแดนแหงทองคํา
ภาค 2 3) Unit 3: Lotus, the National Flower of Vietnam (ดอกบั ว หลวงดอกไม ป ระจํ า ชาติ เ วี ย ดนาม 4) Unit 4:
Jasmine, the National Flower of the Philippines (ดอกมะลิ ด อกไม ป ระจํ า ชาติ ฟ ลิ ป ป น ส 5) Unit 5: Eating Thai:
Enjoying a Thai Meal (เพลิ ด เพลิน กั บ การกิน อยา งไทย) 6) Unit 6: A Moveable Feast: Food Vendors and Their
Role in Everyday Life ( อาหารบนลอเข็นกับบทบาทในชีวิตประจําวัน) 7) Unit 7: Myanmar,the Sea of Pagodas (พมา
ทองทะเลแหงสถูปเจดีย) 8) Unit 8: Wat Benchamabophit, The Marble Temple (วัดเบญจมบพิตรหรือวัดหินออน) 9)
Unit 9: Lan Na, The land of a Million Rice Fields (ลา นนาดินแดนแหงทุงนาลานไร ) และ 10) Unit 10: The Royal
Palace or the Grand Palace (พระบรมมหาราชวัง) ตัวอยางบางสวนของชุดฝกอบรม ดังตอไปนี้

มหา

UNIT 1
Suvannaphoum, the Golden Land Part One
---------------------------------------------------------------------------------Listening and Speaking Practice
Greeting / Introduction / Personal Interview
Conversation 1: A teacher talking to his student
1.Listen
Teacher:
Sombat:

What’s your name? (หนูชื่ออะไรครับ)
My name is Sombat (ผมชื่อสมบัติครับ)
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ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teacher:
Where do you live? (หนูพักอยูที่ไหนครับ)
Sombat:
I live at Soi Ari, Phaholyotin (ผมพักอยูตรงซอยอารีย พหลโยธินครับ)
Teacher:
Do you live with your family? (หนูพักอยูกับครอบครัวใชไหมครับ)
Sombat:
Yes, I live with my father, mother and sisters. (ใชครับผมพักอยูกับพอ แม และพี่สาวครับ)
Teacher:
What does your father do? (คุณพอหนูทํางานอะไรครับ)
Sombat:
He works for a company. (พอผมเปนพนักงานบริษัทครับ)
Teacher:
What does your mother do? (คุณแมหนูทํางานอะไรครับ)
Sombat:
She’s a teacher. (คุณแมผมเปนครูครับ)
Teacher:
How many brothers or sisters do you have? (หนูมีพี่นองกี่คน)
Sombat:
I have two sisters. (ผมมีพี่สาวสองคนครับ)
Teacher:
Are they working or studying? (แลวพี่สาวทํางานหรือเรียนหนังสืออยู)
Sombat:
They are studying at university. (พี่สาวสองคนเรียนอยูม หาวิทยาลัยครับ)
Teacher:
How old are you? (หนูอายุเทาไรครับ)
Sombat:
I’m fifteen. (ผมอายุ 15 ปครับ)
Teacher:
What do you want to study? (หนูอยากเรียนตอสาขาอะไรครับ)
Sombat:
I want to study Science and Mathematics. (ผมอยากเรียนสายวิทย-คณิตครับ)
Teacher:
What do you want to be in the future? (ในอนาคตหนูอยากทํางานอะไรครับ)
Sombat:
I want to be a doctor. (ผมอยากเปนหมอครับ)
2.Listen again. Say each sentence.
3.Practice with a partner
4.Close your book. Have a similar conversation.
2) การประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรม: แบบทดสอบกอนและหลังฝกอบรม นั้น ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผลและผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาของภาษา(English Native Speakers) ไดวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและประเมิน
คาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Congurence) มีคาระหวาง 0.8 ถึง 1.0 และจาก ผลการทดลองใช (Try-out) กับ
นักศึกษาจํานวน 30 คน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนสอบ (Mean) เทากับ 40.20 คะแนน และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เทากับ 9.64 คาความยากเฉพาะขอถูก (Difficulty Level) ของแบบทดสอบ มีคาระหวาง 0.2 - 0.8 คาอํานาจจําแนก
เฉพาะขอถูก (Discrimination Power) รายขอ มีคาระหวาง 0.2 – 1.0 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ หรือคา KR20 (Kuder-Richardson Formula 20) พบวา เทากับ 0.767 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบกอนและหลัง
การฝกอบรม พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมมีคาเทากับ 35.40 (SD = 8.426) และคะแนนเฉลี่ย
หลังการฝกอบรมเทากับ 54.20 (SD=8.149) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยคะแนนหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนกอนฝกอบรม

มหา

วิทย

3) การประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรม: แบบประเมินความพึงพอใจ แบงเปน 4 ดาน
ไดแก 1) ดานเนื้อหา (Contents) 2) ดานวิทยากร (Instructor) 3) ดานวิธีการสอน (Teaching Methods) และ 4) ดานการ
ประเมิ น ผลการฝ ก อบรม ผู เ ชี่ ย วชาญได วิ เ คราะห ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาและค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (Index Of
Congurence) ของแตละสวน/บท พบวา ดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) มี คาระหวาง 0.8 ถึง 1.0
ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยรวม (on average) เทียบกับเกณฑที่กําหนดคือ 3.51 อยูในระดับมาก
ที่สุด (Mean = 4.677; SD = 0.067) ผลประเมินความพึงพอใจในแตละดาน คือ 1) ดานเนื้อหา (Contents) พบวา มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean = 4.780; SD = 0.138) เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด คือ 3.51 2) ดานวิทยากร
(Instructors) พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean = 4.840; SD = 0.152) เมื่อเทียบกับ
เกณฑที่กําหนด คือ 3.51 3) ดานวิธีการสอน (Teaching Methods) พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (Mean = 4.840; SD = 0.150) เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด คือ 3.51 และ 4) ดานการประเมินผลการฝกอบรม
(Evaluation) พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด คือ 3.51
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ยกเวน ขอคําถามในขอ 34 “ระยะเวลาทดสอบการฟงในสวนการพูดคุยสั้นๆ (Short Talk) มีความเหมาะสม” พบวา มีความ
พึงพอใจในระดับนอย (Mean = 2.28; SD = 0.936) เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนดคือ 3.51

สรุปผลและอภิปรายผล
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ำไพ
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การสรางชุดฝกอบรม: ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบหลักของชุดฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของชุด
ฝกอบรม 2) เนื้อหาของชุดฝกอบรม 3) สื่อในการฝกอบรม 4) กิจกรรมการฝกอบรม และ 5) การประเมินผลการฝกอบรม
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนมีทั้งสิ้น 10 บทเรียน (Units) แตละบทเรียนประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 1) สวนการ
ฝกทักษะการฟง-พูด (Listening and Speaking Skills Practice) เปนการฝกการฟงและพูดโดยใชบทสนทนาในสถานการณ
ตาง ๆ ที่สามารถพบไดจริงในชีวิตประจําวันซึง่ เนื้อหาในบทสนทนาเนนบริบทของประชาคมอาเซียน 2) สวนการฝกทักษะการ
อาน-เขียน (Reading and Writing Skills Practice) เปนการฝกอานเรื่องตาง ๆ เพื่อความเขาใจและสามารถเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากการอานนั้นไดอยางชัดเจนและถูกตอง เนื้อหาของเรื่องตาง ๆ ที่ฝกอานและเขียนเนนบริบทของประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน และ 3) สวนทบทวนหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammar
Review) เปนการทบทวนหลักไวยากรณทั่วไปที่จําเปนสําหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน เพื่อใหการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาชุดฝกอบรมโดยอาศัยแนวคิดของ ทาบา (Taba, 1962: 58-75) คือ จะตอง
วิเคราะหปญหา/ความจําเปนในการกําหนดวัตถุประสงคโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปญหาและความจําเปน เปน
แนวทางหลักในการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งตองคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงคที่
กําหนดไวเปนสําคัญ การจัดลําดับเนื้อหาวิชาที่คัดเลือกมาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะใหผูเรียนไดรับความรูกอนหรือ
หลังและการประเมินผล ในการจัดทําชุดฝกอบรมดังกลาว ผูวจิ ัยไดประยุกตวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
(Teaching English as a Foreign Language) โดยวิธี Communicative Approach การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ซึ่งวิธี Communicative Approach ไดเขามามีบทบาทในสังคมยุคปจจุบัน โดยเนน การใชภาษาสื่อสารใน
สถานการณจริง ผูเรียนจะตองสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจวา ผูพูดมีจุดประสงคที่จะพูดเรื่องอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร และ
อยางไร ผูสอนทําหนาที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาษาโดยใชสถานการณเขามาชวย จึงจะตองคํานึงถึงความสามารถ
ในการสื่อความหมายใหเขาใจ มีความถูกตอง เหมาะสม และเปนที่ยอมรับของสังคม การจัดการเรียนการสอนในชุดฝกอบรม
ดังกลาว สอดคลองและเปนไปตามแนวคิดของ ไดแอน ลารเซน-ฟรีแมน (Diane Larsen-Freeman, 1986: 102-110) ใน
ประเด็นที่วา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เนนการใชกิจกรรมทางภาษาเปนสื่อใน
การสอน เปาหมายของครูผูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปาหมายหลัก คือการทําให ผูเรียนมีสมรรถนะดานการสื่อสาร
สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานะการณ ผูเรียนจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา ความหมาย
และหนาที่ของภาษา ผูเรียนตองรูรูปแบบตาง ๆ ของภาษาที่ทําหนาที่ตาง ๆ กั น เชน ภาษารูปแบบหนึ่งสามารถทําหนาที่ได
หลายอยาง ผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบของภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนด และเหมาะสมกับบทบาทในการ
สื่อสารนั้น ๆ ผูเรียนตองสามารถที่จะสื่อสารกับผูฟงไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไดประยุกตบางสวน
ของวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม คือ Grammar Translation Method มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคลองและเปนไปตามแนวคิดของ อเลน (Allen, 1983: 212-216) ซึ่งวิธนี ี้ในการสอนภาษามีเปาหมายหลักของการเรียนรู
ภาษาตา งประเทศ คือ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถอ า นวรรณคดีที่เ รียนเป นภาษาเป า หมาย (target language) นั้ น ๆ ได ผูเ รี ย น
จําเปนตองเรียนหลักไวยากรณ (grammar rules) และคําศัพทของภาษาเปาหมายนั้น ๆ นอกจากนี้ มีความเชื่อวาการเรียน
ภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนไดฝกและพัฒนาสติปญญาความคิด ดังนั้น บทบาทของครูผูสอน คือ เปนผูที่มีอํานาจสูงสุด
ในหองเรียน โดยใหผูเรียนปฏิบัติตามที่ครูพูด ผูเรียนจะเรียนรูในสิ่งที่ครูผูสอนถายทอดให

มหา

การประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรม: เมื่อพิจารณาผลการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม พบวา คะแนน
เฉลี่ยกอนฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมมีคาเทากับ 35.40 และคะแนนเฉลี่ยหลังการฝกอบรมเทากับ 54.20 เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกัน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนกอน
ฝกอบรม สรุปไดวา ชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษขึ้นจากเดิม
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากองคประกอบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับปญหาและ
ความจําเปนของผูเขารับการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดังกลาว ไดผานการประเมินความสอดคลองและถูกตองเหมาะสมและ
ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาของภาษา โดยยึดหลักผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางใน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับขอคิดเห็นของ ทิศนา แขมณี (2545: 45-50) ในประเด็นที่วาการฝกอบรมจัดขึ้นเพื่อให
ผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนรูไปใชในการปฏิบัติงานไดทันทีและมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและการดํารงชีวิต และการทียึดผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นจะทําใหผูเรียนเกิดการตื่นตัวรอบดาน
อันจะสงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดีตามมา การที่ชุดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนอยางมีนัยสําคัญนั้น อาจเปน
ผลมาจาก การกําหนดวัตถุประสงคของชุดฝกไวอยางชัดเจน เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนดานการพัฒนาทักษะการ
ฟงและพูด ไดเนนบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ ที่สามารถพบไดจริงในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะบริบทตาง ๆ ของสังคมไทย
และสังคมอาเซียน ซึ่งผูเรียนคุนเคย สวนดานทักษะการอานและเขียน ไดเนนการฝกทักษะการอานเนื้อเรื่องตาง ๆ เพื่อความ
เขาใจและสามารถเขียนอธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากการอานนั้นไดอยางชัดเจนและถูกตอง ซึ่งเนนบริบทของประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนหลักไวยากรณทั่วไปที่จําเปนสําหรับการพัฒนา
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดการเรียน
การสอนไดบูรณาการวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม คือ Grammar-Translation Method เขากับการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวสมัยใหม คือ Communicative Approach โดยประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของคนไทยที่ใชภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ การประยุกตการสอนตามแนว Grammar-Translation Method นั้นสอดคลองกับแนวคิดของ โคลแมน
(Coleman. 1929: 85-87) ทีม่ ุงเนนใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทและไวยากรณที่จําเปนสําหรับพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
เปนอันดับแรก โดยมีความมุงหมายใหผูเรียนสามารถแปลความหมายของภาษาอังกฤษเปนภาษาเดิมของผูเรียนได และในการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนตามวิธี Grammar-Translation Method นั้น สอดคลองกับแนวคิดของ เคลลี่ (Kelly.
1969: 144-149) โดยเนนการสอบขอเขียน (Written Test) โดยผูเรียนจะตองแปลจากภาษาตนไปเปนภาษาเปาหมายและ
ในทางกลับกั นก็ตองสามารถแปลจากภาษาเปาหมายเปนภาษาเดิมของตนเองได สําหรับ การประยุกตการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนววิธสี มัยใหมคือ Communicative Approach นั้น อยูภายใตแนวคิดที่วาหนาที่ของภาษาควรไดรับ การ
เรียนรูมากกวารูปแบบของภาษา จึงมีการนํารูปแบบของภาษาตาง ๆ มาใชกับหนาที่แตละอยาง ผูเรียนจึงตองเริ่มเรียนจาก
รูปแบบงายๆของภาษาเปนลําดับแรก จากนั้นจึงเพิ่มความซับซอนขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคล องกับแนวคิดของ วิดดาวสัน
(Widdowson. 1979: 103-114) โดยที่ในเบื้องตนผูเรียนควรตองเรียนทักษะทั้งสี่กอน คือฟง พูด อาน และเขียน การสื่อสาร
ดวยคําพูดเปนการโตตอบหรือสื่อความหมายกันระหวางผูพูดและผูฟง สวนการอานการและการเขียน เปนการโตตอบหรือสื่อ
ความหมายกันระหวางผูอานและผูเขียน ภาษาแรก (First Language) ของผูเรียน ตองมีการใชภาษาอังกฤษในระหวางการ
สื่อสารเพื่อทํากิจกรรม และการอธิบายกิจกรรมใหแกผูเรียน และในการมอบหมายการบานใหแกผูเรียน ผูเรียนตองตระหนัก
วาภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสื่อสารไมใชเปนวิชาที่ตองศึกษา และสําหรับการประยุกตการประเมินการเรียนการสอนตามวิธี
Communicative Approach นั้น ครูผูสอนประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ทางภาษาทั้งในแงความถูกตองของภาษา(Accuracy)
และ ความคลองของภาษา(Fluency) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แมดเซน (Madsen. 1983: 85-90) ในแงที่วา ผูเรียนที่มี
ความรูดานคําศัพทและไวยากรณไมจําเปนตองเปนผูสื่อสารที่ดี ดังนั้น สิ่งที่ครูผูสอนตองปฏิบัติเมื่อผูเรียนใชภาษาผิด คือ ไม
ควรที่จะแกไขความผิดพลาดของภาษาของผูเรียนทันที ควรปลอยใหผูเรียนสามารถปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดดวยตนเองใน
ที่สุด เพื่อไมใหผูเรียนเกิดความวิตกกังวล และไมเปนการลดความเชื่อมั่นในภาษาของผูเรียน
การประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรม

มหา

1) ดานเนื้อหา (Contents): มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนของชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนั้น เปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรม เปนหลักสูตรที่ตรงกับปญหาและ
ความจํ า เป นของผูเข ารั บการอบรม ซึ่ง ผู วิจัย ไดใ ช ฐานข อ มูลจากผลการประเมินป ญ หาทักษะภาษาอัง กฤษในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูในชุดฝกที่
ใชในการฝกอบรม ในสวนของกิจกรรมการฝกทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษโดยการเรียนรูจากบทสนทนา(Dialogues) ที่
จําลองสถานการณตาง ๆ ที่พบจริงในชีวิตประจําวันในบริบทของสังคมอาเซียน คําศัพทและสํานวนการพูด (expressions) ที่
ใชจริงในชีวิตประจําวันใหใกลเคียงกับบริบทสังคมอาเซียน และสวนของเนื้อหา/กิจกรรมการฝกทักษะการอานและการเขียน
นั้น เรื่องที่อานเปนเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน และมีการทบทวนไวยากรณที่
จําเปนในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน พรอมแบบฝกหัดที่มีจํานวนมากพอใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดความ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชํานาญในเรื่องตาง ๆ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับขอคิดเห็นของ พัฒนา สุขประเสริฐ (2543: 105-114) ในประเด็นที่วา
เนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการจัดฝกอบรม เพราะเปนการประมวลกิจกรรมและ
ประสบการณตาง ๆ ที่จัดขึ้นกอใหเกิดความสําเร็จในวัตถุประสงคที่ผูเขารับการฝกอบรมไดตั้งไว จึงเกิดความพึงพอใจดาน
เนื้อหาในระดับมากที่สุด

ราช

ภัฏร

ำไพ

2) ดานวิทยากร (Instructors): ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ฝกอบรมในครั้งนี้ วิทยากรมีสองคนคือ ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษามาเปนเวลานานและ
เขาใจปญหาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนที่เปนคนไทยเปนอยางดี และวิทยากรอีกคนเปนอาจารยสอนภาษาชาวอังกฤษ
(British) คือ Mr.Michael Ginn Lietz ซึ่งเปนผูมีประสบการณการสอนทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนชาวไทย
มาเปนเวลานานรูและเขาใจปญหาดังกลาวเปนอยางดี การที่วิทยากรมีความเชี่ยวชาญดานการสอนฟงและพูดภาษาอังกฤษ
เปนอยางดี สอนตามตรงตามเนื้อหาชุดฝกอบรมที่สรางขึ้นตรงตามปญหาและความจําเปนของผูเขารับการฝกอบรม อีกทั้ง
วิทยากรเปนชาวตางชาติเจาของภาษา (English Native Speaker) ที่ออกเสียงภาษาอังกฤษ (Accent and Pronunciation)
ไดชัดเจนและมีความรูดีในดานสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน (expressions and idioms for daily uses) ใน
บริบทสังคมอาเซียน มีกิจกรรมการสอนการฟงและการพูดที่หลากหลายทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมภาษา
อยางทั่วถึงและผูเรียนตื่นตัวกระตือรือลนอยูตลอดเวลา ทําใหผูเขารับการอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ระหวางผูเรียนกับวิทยากรและระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจดานวิทยากรใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ลิเติ้ลวูด (Littlewood. 1981: 94-95) เกี่ยวกับหลักการวิธีการสอนภาษาโดย
Communicative Approach ปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนและผูเรียน ครูเปนผูริเริ่มกิจกรรม แตไมจําเปนตองมีปฏิสัมพันธ
กับผูเรียนเสมอไป บางครั้งครูก็เปนผูรวมการสื่อสารในกิจกรรมการสนทนา แตบอยครั้งที่ครูเปนผูสรางสถานการณเพื่อใหเกิด
การสื่อสารกันระหวางผูเรียนดวยกันเอง ผูเรียนไดรับแรงกระตุนในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเนื่องจากพวกเขารูสึกวา
กําลังเรียนสิ่งที่เปนประโยชนดวยภาษาที่พวกเขาเรียน ครูเปนผูใหโอกาสแกผูเรียนในการแสดงความเปนตัวของเขาเองในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะที่เปนธรรมชาติ ทําใหผูเรียนสามารถผสมผสานความรูภาษาอังกฤษเขากับบุคลิกลักษณะ
ของตนเอง และมีความมั่นใจมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีโอกาสในการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันและกับครูผูสอน

มหา

วิทย

าลัย

3) ดานวิ ธีการสอน (Teaching Methods): ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึ งพอใจในระดับ มากที่ สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก วิธีการสอนของวิทยากรที่ใชคําถามกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมคิดและตัดสินใจดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ซาวิยอง (Savignon, 1983: 214-220) ในประเด็นที่วาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวาจะตองเปดโอกาส
ใหผูเรียนใชวิธีการที่หลากหลายในการถายทอดความรูที่มีอยูอยางเปนระบบ เพื่อสื่อความหมาย ผูเรียนจะตองมีความสนใจ
และจํ าเป นที่จ ะเรียน ผูสอนจะตองทําหนา ที่หลากหลายบทบาทเพื่อจัดเตรียมใหผูเรียนไดแสดงและมี สวนรวมในการใช
ภาษาอั ง กฤษเพื่อ การสื่อ สารดานตา ง ๆ กระบวนการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษโดยวิ ธี Communicative Approach
กิจกรรมในชั้นเรียนบรรลุไดดวยการสื่อสาร ผูเรียนใชภาษาปริมาณมากในกิจกรรมการสื่อสาร เชน เกม role-play และ
กิจกรรมการแกปญหา (problem-solving tasks) กิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งถือวาเปนการสื่อสารที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิ ดของ มอรโ รว (Johnson and Morrow. 1981: 78-85) ในประเด็ นที่วา ลัก ษณะกิ จ กรรมการสื่อ สารที่ แ ท จ ริง มี
ลักษณะสามแบบ คือ 1) ชองวางระหวางขอมูลความรูที่มีอยูของผูเรียนแตละคน (Information gap) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึง่
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองรูกับอีก บุคคลหนึ่งซึ่งไมรูสิ่งนั้น จึงเกิดการสื่อสารขึ้น 2) ทางเลือกในการสื่อสารขอมูลระหวางผูเรียน
(Choice) ผูพูดมีทางเลือกในการสื่อสารสิ่งที่เขาจะพูดและวิธีที่จะพูดหรือสื่อสารใหแกผูฟงหรือผูรับสาร และ 3) ผลสะทอน
กลับของการสื่อสารขอมูล (Feedback) ผูพูดสามารถที่จะประเมินวาตนเองสามารถสื่อสารขอมูลใหแกผูฟงไดสัมฤทธิ์ผล
หรือไม ผูฟงตองใหผลสะทอนกับผูพูดไดวาตนเองเขาใจหรือไม จึงจะเกิดการสื่อสารที่แทจริงขึ้น คุณลักษณะอีกประการหนึ่ง
ของกระบวนการเรียน/การสอน คือ การใชสื่อการเรียนการสอนที่ใชในสถานการณจริง (Authentic Materials) ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ บรูมฟต (Brumfit. 1979: 56-70) ในประเด็นที่วา การสรางความตองการเรียนภาษาโดยใหผูเรียนมีโอกาสใน
95
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การพัฒนาการเรียนรูภาษาดวยสื่อการเรียนการสอนที่เจาของภาษา (Native Speakers)ใชในสถานการณจริงกิจกรรมการ
เรียน/การสอน จะกระทําเปนกลุมเล็ก ๆ เพื่อที่จะใหผูเรียนไดมีโอกาสในการฝกพูดสนทนามากที่สุด
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พรร

4) ดานการประเมินผลการฝกอบรม (Evaluation): พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ยกเวน “แบบทดสอบการฟงในสวนการพูดคุยสั้นๆ (Short Talk)” พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก และ
“แบบทดสอบในสวนเลื อกเติ มใหถูกตอง (Sentence Completetion)” พบวา มีความพึ งพอใจในระดับ ปานกลาง และ
“ระยะเวลาทดสอบการฟงในสวนการพูดคุยสั้นๆ (Short Talk)” พบวา มีความพึงพอใจในระดับนอย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
ผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปนคนไทยยังไมคุนเคยกับสําเนียงหรือการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตองของเจาของภาษา เพราะ
สวนใหญอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเปนอาจารยชาวไทย จึงทําใหคุนเคยกับภาษาอังกฤษสําเนียงไทยเมื่อฟง
สําเนียงจากเจาของภาษาจึงอาจเกิดความสับสน และผูเขารับการฝกอบรมในครั้งนี้ มีโอกาสนอยที่ไดยินสําเนียงภาษาอังกฤษ
ของเจาของภาษา ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินปญหาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและพูดซึ่งอภิปรายไวแลวขางตน และ
ยังสอดคลองกับขอคิดเห็นของนันทนา รณเกียรติ ( 2551: 1-28) ในประเด็นที่วา ปญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
คนไทยซึ่งเปนผลมาจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ความแตกตางระหวางระบบเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และวิธีการ
สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษใหแกคนไทย มีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลตอการสอนการออกเสียงภาษาอั งกฤษใน
ประเทศไทย ไดแก หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช ตัวผูเรียนเอง ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และสภาพแวดลอมการเรียนการสอน
เชน หองเรียนและสื่อการสอน

ขอเสนอแนะการวิจัย

การวิจัยครั้งตอไปควรตองศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนของนิสิตนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
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ภัฏร

การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อ 1)พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูส มรรถนะสูงใน
การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษา 2)เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติตามกิจกรรม และ
ขอเสนอแนะจากจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้น กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาครุศาสตร จํานวน 45 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล
โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลปฏิบตั ิการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอนคือ 1)ขั้นปฐมนิเทศ 2)ขั้นทําความเขาใจ 3)ขั้น
สรางความคิดแนวใหม 4)ขั้นนําแนวความคิดไปใชในสถานที่จริง และ5)ขั้นทบทวนความรูและประเมินผลการเรียนรู
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวมทางการเรียนรายวิชาที่เรียนไดรอยละ 76.34 โดยคะแนนเฉลีย่ รวมสูงสุดไดรอย
ละ 78.60
3. ศักยภาพการเปนผูเรียนรูของนักศึกษาโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก
4. นักศึกษามีสมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก
5. แนวทางและขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคือ ควรใหความรูเ กี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดประสบการณ IEP หรือ IIP การจัดการเรียนการสอนควรฝกการประเมินความบกพรองของเด็กที่มีความตองการ
พิเศษแตละคนเพื่อกําหนดเปาหมายการเรียน และการจัดการเรียนการสอนควรปรับการดําเนินการใหสอดคลองกับยุควิถีชีวิต
ปกติใหมที่จะตองกระทําพรอม ๆ กับการเปลีย่ นแปลงในบริบทของสังคม
คําสําคัญ : การเรียนการสอน, สมรรถนะสูง, กลามเนื้อมัดเล็ก, เด็กที่มีความตองการพิเศษ

Abstract

มหา

The purpose of this research project is to 1) develop learning- centered learning activities for
enhancing the potential to be lifelong learners the learning society of teacher students. 2) And know the
operational results from the developed teaching and learning activities target group is student, consisting
of 45 students by purposive sampling. The tools used for data collection were tests, questionnaires and
interview forms. Analyze the data by using percentage, mean, and standard deviation. The research results
are as follows:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. The results of teaching and learning activities development have 5 steps: 1) Orientation
phase. 2) Understanding 3) the stage for creating new ideas 4) the steps to apply the concept to the
actual place and 5) Knowledge Review and Learning Evaluation
2. The average achievement score of 76.34 percent of the subjects learned, with the highest
total grade point average of 78.60 percent.
3. The student's overall learner potential is high.
4. The students had overall gross motor developmental competencies of children with
special needs at a high level.
5. Guidelines and recommendations for the development of teaching and learning activities
are: Knowledge should be provided about writing an IEP or IIP experience plan. Instructional management
should practice assessing the disability of each child with special needs in order to define learning goals.
And the teaching and learning should be adjusted according to the new era of normal life that must be
performed along with the changes in the social context.
Keywords : Instruction, High-Performance, Fine Motor, Children with Special Needs.
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การดําเนินการจัดการเรียนรวมเปนการดําเนินงานใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แก ไ ขเพิ่ม เติ ม(ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 24 การจัด กระบวนการเรีย นรูใ ห สถานศึก ษาและหนวยงานที่ เกี่ ยวของ
ดําเนินการในเรื่องการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลพรอมกับฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปนทําการรักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
ค า นิ ย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ไ ว ใ นทุ ก วิ ช า และส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู ส อนสามารถจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทต างๆ
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562)
ประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและ
การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมายใหผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน แหลงเรียนรู สื่อ ตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานประชาชนสามารถ
เขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีระบบการผลิตครู
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล และครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาเด็กปฐมวัย 2562 มาตรา 23 กําหนดใหในการผลิตครูหรือ
พัฒนาครูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางจิตวิญญาณของความเปนครู
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการ
และปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษตั้งอยูบนพื้นฐานของความเชื่อ
ที่วาเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการเรียนที่เหมาะสมกับความพิการของเขา
ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายตาง ๆ เหลานี้ สวนใหญมีอายุกอนในวัยเรียนเมื่อเทียบกับระบบของ
โรงเรียนปกติคืออายุอยูระหวาง 2-7 ป ซึ่งผลจากการไมไดเตรียมความพรอมทางดานรางกายขั้นพื้นฐานนี้มีผลตอการทํางาน
ของการใชกลามเนื้อหรือที่เรียกกันวา “กลามเนื้อมัดเล็ก” ซึ่งทําใหเด็กเกิดการพัฒนาการดานการเรียนรูชาตามไปดวย
กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ควรเตรียมความพรอมดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาพิเศษ และการจัดการศึกษาเรียนรวมแตเนิ่น ๆ กอนไปประกอบวิชาชีพครูจริงดวยการกําหนดใหสถาบันผลิตครู
ตองเปดสอนรายวิชาบังคับ 2 วิชา คือ วิชาการศึกษาพิเศษ และวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมที่กําหนดใหนักศึกษาคณะครุ
99
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศาสตร/ศึกษาศาสตรทุกคนตองเรียนเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชฝกประสบการณวิชาชีพครูได
จริง กรณีมีเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษเรียนรวมกับนักเรียนปกติในหองเรียนปกติที่ตนเองฝกสอน และเมื่ อสําเร็จ
การศึกษาก็พรอมนําความรูและประสบการณตรงไปใชจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความจําเปนพิเศษได
ทันที โดยไมตองรอเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานตนสังกัด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)

วัตถุประสงคของการวิจัย

ำไพ

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัตจิ ากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูส มรรถนะสูงในการพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อหาแนวทางและขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะ
สูงในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มคี วามตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย

วิธีดําเนินโครงการวิจัย

าลัย

ราช

ภัฏร

1. ประชากรในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรในปการศึกษา 2563 จํานวน
273 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุมนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตรในระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนเรียนในวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive random sampling) จํานวนนักศึกษา 45 คน จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นปที่ 3
2. เครื่องมือในการทดลอง ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูส มรรถนะสูงในการ
พัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กทีม่ ีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตรที่พัฒนาขึ้น และ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 4 แบบ ไดแก 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยครอบคลุมเนื้อหาประมวล
การสอน(Course Syllabus)รายวิชาเปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 4 ขอ(40คะแนน) 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการเปนผู
เรียนรูต ลอดชีวิตของนักศึกษา คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86-0.94 3) แบบสอบถามสมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กที่มีความตองการพิเศษของนักศึกษา จํานวน 40 ขอ ประกอบดวย 4.1)สมรรถนะดานการวิเคราะหสภาพการ
ดําเนินงาน 4.2)สมรรถนะดานการแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน 4.3)สมรรถนะดานการบริหารงานจัดกิจกรรม และ
4.4)สมรรถนะดานการหาผลสําเร็จของการทํากิจกรรม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 และ 4) แบบสัมภาษณเกีย่ วกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย(Inclusive Education for Early Childhood)
3. การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบทดสอบ การสอบถาม และการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

มหา

วิทย

การวิจัยครั้งนีค้ ณะผูวิจัยศึกษากรอบแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะ
สูงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยแนวคิดในการประเมินการเปลี่ยนแปลงนิสิตนักศึกษาของ แพสแคเรลลา แนวคิดใน
การศึกษาผลลัพธทางการศึกษาของนิสิตนักศึกษาของ แอสดิน แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนานักศึกษาของ
ชิคเคอรริ่ง และสําเนาว ขจรศิลป และผลงานวิจัยของ สุชาดา สุธรรมรักษ โดยคณะผูวิจัยนํามาบูรณาการเปนกรอบแนวคิดใน
การกําหนดตัวแปรอิสระมาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

100
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ศักยภาพการเรียนรูส มรรถนะสูงของนักศึกษา
1)ความสามารถในการทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
2)ความสามารถในการทํางานเปนทีม
3)ความสามารถดานการใชความคิด
4)ความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5)ความสามารถดานวิชาการ
6)ความสามารถในการสื่อสาร
7)ความสามารถแกไขปญหา
8)การบริหารทรัพยากรอยางคุม คา
3. สมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษสําหรับนักศึกษา
1)สมรรถนะดานการวิเคราะหสภาพการดําเนินงาน
2)สมรรถนะดานแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน
3)สมรรถนะดานบริหารงานจัดกิจกรรม
4)สมรรถนะดานการหาผลสําเร็จของการทํากิจกรรม

ภัฏร

ำไพ

พรร

กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริม
ศักยภาพการเปนผูเ รียนรูตลอดชีวิต
สมรรถนะสูงในการพัฒนากลามเนือ้ มัด
เล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษของ
นักศึกษาครู(กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนมี 5 ขั้นตอน)
1.ขั้นปฐมนิเทศ
2.ขั้นทําความเขาใจ
3.ขั้นสรางความคิดแนวใหม
4.ขั้นนําแนวความคิดไปใชใน
สถานที่จริง
5.ขั้นการทบทวนความรู

ราช

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดของการวิจัย

ผลการวิจัย

วิทย

าลัย

1. ผลปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงในการพั ฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้นตอนคือ 1)ขั้น
ปฐมนิเทศ 2)ขั้นทําความเขาใจ 3)ขั้นสรางความคิดแนวใหม 4)ขั้นนําแนวความคิดไปใชในสถานที่จริง และ5)ขั้นทบทวนความรู
และประเมินผลการเรียนรู โดยผลหลังจากการใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นปรากฏดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวมทางการเรียนรายวิชาที่เรียนไดรอยละ 76.34(คะแนนเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวรอยละ 75)
โดยคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดไดรอยละ 78.60 โดยนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่เรียนสูงขึ้น คิดเปนรอยละ
76.34 และยังพบวานักศึกษาผานเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 90.42 รายละเอียดดังในตาราง 1
ตารางที่ 1 คารอยละ คาเฉลี่ย( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนในแตละหองเรียน
ที่มาของคะแนน

มหา

การทดสอบกับกลุมที่เรียนหอง
ที่ 1(25 คน)
การทดสอบกับกลุมที่เรียนหอง
ที่ 2(20 คน)
รวมผลสัมฤทธิ์รายวิชา

รอยละที่
ไดต่ําสุด

รอยละที่
ไดสูงสุด

X

S.D.

19.39

66.31

34.21

4.10

รอยละของ
นักศึกษาที่
ผานเกณฑ
75.34

17.46

69.21

37.57

4.61

76.35

28.67

78.60

76.34

3.81

90.42

เกณฑ
มาตรฐาน
ของที่ตั้งไว
ตั้งแตรอยละ
75 ขึ้นไป
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 คะแนนเฉลี่ยการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในแตละหอ
ตาราง 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กในแตละหองการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
หองเรียนที่
รวมเฉลี่ย
พฤติกรรมของเด็ก
(20)
1
2
3
4
5
6
7
1. การใชมือกับตารวมกันใน
13.50
10
11
11
12
14
16
17
การทํากิจกรรม
(67.50%)
2. การปฏิบัติตามคําสั่งได
13.75
12
12
13
13
14
14
15
ถูกตอง
(68.75%)
3. การตอบคําถามไดใน
16.75
15
16
16
16
17
18
18
ระหวางการทํากิจกรรม
(83.75%)
4. ความตั้งใจในการรวม
16.13
14
15
15
16
17
17
17
กิจกรรม
(80.65%)
15.03
รวม
12.75 13.50 13.75 14.25 15.50 16.25 16.75
(75.15%)

มหา

วิทย

าลัย

ราช

2. ผลการวิเคราะหศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงของนักศึกษาพบวา ศักยภาพการเปนผูเรียนรูของนักศึกษา
โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ดานความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม( X =4.41) ดานความสามารถในการทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์( X =4.31) และดานความสามารถดานวิชาการ(
X =4.27) โดยเรีย งแตละดา นที่มีศัก ยภาพมากที่สุดคือ ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น( X =4.51) รับผิดชอบตองานใน
หนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด( X =4.62) และความสนใจ ใฝรูองคความรูใหมๆ เพื่อสั่งสม
พัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง( X =4.33) ตามลําดับ
3. ผลการประเมินสมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กโดยนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยพบวา นักศึกษามี
สมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยรวมเฉลีย่ อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ด า นจากมากที่ สุด ไปหานอ ยที่ สุดคือ ดา นการหาผลสํา เร็ จของการทํ า กิจ กรรม( X =4.40) ด า นการวิเคราะห สภาพการ
ดําเนินงาน( X =4.32) ดานการแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน( X =4.27)และดานการบริหารงานจัดกิจกรรม( X =4.18)
ตามลําดับ โดยแตละรายการมากที่สุดของทั้ง 4 ดานคือ นักศึกษาใหรวมมือในการทํา งานของกลุมอยางเต็มที่( X =4.61)
นักศึกษามีความมุงมั่นที่จะทํางานในสวนของตนใหดี สําเร็จตรงเวลา( X =4.67) นักศึกษานักศึกษาสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่นได( X =4.44) และนักศึกษาใหกําลังใจและสงเสริมใหกลุมทํางานกลุมจนบรรลุตามเปาหมาย( X =4.42)
4. แนวทางและขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงใน
การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยมีดังนี้
4.1 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพการเปนผูเ รียนรูสมรรถนะสูงสําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร ควรใหความรูเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดประสบการณ IEP หรือ IIP ซึ่งในขั้นตอนแรกของกิจกรรมจะมีความ
แตกตางจากกิจกรรมการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่วาเขาไดเนนและใหความสําคัญกับการประเมินความจําเปนดวยการใชขอมูล
จากการประเมินมาเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินใจวา ผลสัมฤทธิ์ระดับใดที่เปนที่ตองการ กอนที่ จะเริ่มกระบวนการ
ออกแบบการสอน ขั้ นตอนที่สองเปนกระบวนการที่กระทําคูขนานกันระหวางการปฏิบั ติการวิเคราะห การสอนและการ
วิเคราะห ผูเรียนและบริบทในขั้นตอนที่คูขนานกันนี้เปนกระบวนการวิเคราะหเพื่อใหไดวาลักษณะของการสอนเปนลักษณะ
ของลําดับขั้นตอน ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางไรที่ไดมีตามลําดับขั้นที่จัดให
4.2 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรู สมรรถนะสูงในการเรียนรู
สําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยควรมีการระบุเนื้อหาและการกําหนดวัตถุประสงคที่จะตองกระทําพรอม ๆ กัน การ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญครูจะตองแสวงหาแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนมาใช เพื่ อใหผู เรี ยนเปนผูมี
บทบาทหรือมีสวนรวมอยางตื่นตัวในการเรียนรู(Active Learning) การมีสวนรวมอยางตื่นตัว(Active Participation) หมายถึง
ความกระฉับกระเฉงทั้งดานสติปญญาคือ ความคิดดานสังคมคือ การปฏิสัมพันธกับผูอื่น ดานอารมณคือ การเกิดอารมณรวม
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในการมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ การมีสวนรวมอยางตื่นตัว จะตองเปนการตื่นทั้งทางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ
รวมทั้งใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายสามารถเขาใจและสรางองคความรูใหมได
ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตหลังจากจบเปนบัณฑิตได
4.3 ผูสอนควรทําหนาที่เปนผูชี้ทาง แนะนํา และสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศสถานที่จริงทางดานวิชาการ แทนการ
ทําหนาที่เปนผูบอก ผูปอนความรูในชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการที่ผานมา โดยผูสอนจะชวยผูเรียน ใหรูจักและสามารถ
พัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีมและการเรียนรูด วยตนเอง จากการชี้แนะและแนะนําจากผูสอน เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีการสรางสรรคจากความคิดเชิงวิเคราะห ที่ตกผลึกเปนประสบการณในการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการสอนและชี้นําในชั้นเรียน มาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชุมชนแหงการสราง
องคความรู แนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนในการศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กทีม่ ี
ความตองการพิเศษของนักศึกษา ฝกการแกปญหาและวางแผนในการนําประสบการณเรียนรูที่ไดไปใชในอนาคตเปนผูมีความ
พรอมสําหรับโลกการทํางาน(Career Readiness) ตอการประกอบวิชาชีพครูได
4.4 ควรเรงปรับเปลี่ยนเปาหมายเชิงคุณภาพของระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงโดยใชฐานสมรรถนะ
(Competency based) ควบคูกับฐานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน(Outcome based) ในการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สมรรถนะที่สําคัญคือ คานิยมทางวิชาชีพ(Professional Values) การ
ปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ (Professional Practice) ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ (Professional Skills) ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในวิ ช าชี พ
(Professional Engagement) และความรูค วามเขาใจทางวิชาชีพ(Professional Knowledge and understanding)

สรุปและอภิปรายผล

ราช

4.5 แนวคิดการเรียนการสอนเปนรายบุคคลของเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะ
ที่เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทแตละคนเพื่อใหนักเรียนที่มีความ
บกพรองผูนั้นมีพัฒนาการดานตาง ๆ สูงสุดตามศักยภาพของตนเอง
4.6 จัดการวัดและประเมินผลตามแผน IEP หรือ IIP ที่เนนการใหขอมูลและการใชขอมูลยอนกลับเพือ่ การปรับปรุง
และการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล ลดการประเมินในลักษณะตัดสิน หรือแขงขันใหนอยลง โดยใชวิธีการ
หลากหลาย เหมาะสมตามหลักพัฒนาการเด็ก หากมีการประเมินเพื่อตัดสินผลใหกระทําดวยความรอบคอบ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกผูเรียน

มหา

วิทย

าลัย

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตของ
นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นนี้มีรายละเอียดที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการปฏิบัติจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงในการ
พัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5
ขั้นตอนคือ 1)ขั้นปฐมนิเทศ 2)ขั้นทําความเขาใจ3)ขั้นสรางความคิดแนวใหม 4)ขั้นนําแนวความคิดไปใชในสถานที่จริง และ5)
ขั้น ทบทวนความรูแ ละประเมินผลการเรี ย นรู ซึ่ง การจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในครั้ ง นี้ ผู วิจั ย ต อ งการให ผู เรีย นใช
กระบวนการสรางความรูดวยตนเองตามแนวทางการสรางสรรคองคความรูนิยมเชิงสังคม(Social Constructivism) ที่ตองการ
ใหผูเรียนตระหนักถึงการเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งผูเรียนมีการสรางความหมายขององคความรูผานการอภิปราย และ
การตอรองเจรจาดวยเหตุผล โดยในระหวางการอภิปรายนักเรียนสามารถระบุ แจกแจงกิจกรรม และทําใหความคิดของเขา
ชัดเจนมากขึ้น การแลกเปลี่ยนแนวคิด การรับฟงการสะทอนผลจากเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ การสะทอนผลแนวคิดตนเองอยาง
มีวิจารณญาณเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด จะชวยใหผูเรียนปรับโครงสรางแนวคิดและการสรางความหมาย (Joyce & Weil.,
2000) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยเปาหมายทางออมคือ ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีความหมายสามารถเขาใจและสรางองคความรูใหมไดเอง ซึ่งจะไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมุงใหผูเรียนเปนคนดี มี
ปญญา สามารถอยูรวมกันกับคนอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542 ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Erickson. H.L., 1998) ที่ผูวิจัยไดเนนตั้งแตกอนดําเนินโครงการวิจัย
ที่ใชหลักการจัดการเรียนการสอน(Advance Organizers) ตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย(Theory
of Meaningful Learning) รวมทั้งผูวิจัยไดศึกษาสภาพปจจุบันในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทรมานาน โดยผลหลังจากการทดลองใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยการใหผูเรียน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เปนจุดสนใจ หรือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด หรือเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงมากที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะมองเห็นเปน
รูปธรรมไดจากบทบาทการแสดงออกของผูเรียนในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูดังนั้นภาพที่มองเห็นไดงา ยและชัดเจนที่สุด
จะอยูที่บทบาทของผูเรียนในการเรียนรู ใชหลักการวาถาครูมีบทบาทมากในกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนมีบทบาท
นอยกวา และถือวาครูเปนสําคัญของการเรียนการสอนในทางตรงกันขาม ถาผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูมาก ผูสอนก็จะมี
บทบาทนอยกวา ก็แสดงวาผูเรียนเปนสําคัญของการเรียนการสอนนั้น การจัดการเรียนรูจะมีครูหรือผูเรียนเปนสําคัญมากนอย
เพียงใด ก็ขึ้นอยูกับบทบาทระหวางครูกับผูเรียนวาแตกตางกันนอยเพียงใด บทบาทของผูเรียนและผูสอนถือวาเปนดัชนี หรือ
ตัวบงชี้หลักของการเรียนการสอนในครั้งนี้
2. ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวมทางการเรียนรายวิชาที่เรียนไดรอยละ 76.34(คะแนนเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวรอยละ 75) โดย
คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดไดรอยละ 78.60 และนักศึกษายังพบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่เรียนสูงขึ้น คิด
เปนรอยละ 76.34 และยังพบวานักศึกษาผานเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 90.42 ทั้งนี้เนื่องจาก ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่ง
ที่เรียนรูใหมกับความรูหรือประสบการณเดิมที่เกี่ยวของ ซึ่งมีอยูในโครงสรางทางสติปญญา (Cognitive Structure)ของผูเรียน
เองมาแลว ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเขาใจแจมแจง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Joyce & Weil(2000) ที่กลาวถึงหลักการ
สอนของ Ausubel วาในการเรียนการสอนเพื่อใหมีความหมายกับผูเรียนนั้นขึ้นอยูกับการจัดมโนมติหรือใหความคิดกับผูเรียน
กอนที่จะเรียน ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ 1)กอนจะมีการเรียนการสอนความรูใหมจะตองสํารวจความรูความเขาใจของผูเรียนเสียกอน
วามีเพียงพอที่จะทําความเขาใจเรื่องที่เรียนใหมหรือไม ถายังไมมีหรือมีไมพอจะตองจัดเพิ่มเติมให และ2) การชวยใหผูเรียนจํา
สิ่งที่เรียนไปแลวไดโดยวิธีชวยใหผูเรียนมองเห็นความเหมือนและความแตกตางของความรูใหมและความรูเดิม โดย Ausubel
ไดใหขอสังเกตวาในการเรียนการสอนนั้นถาสอนความรูใหมกับผูเรียนโดยมีลักษณะคลายคลึงกับความรูเดิมผูเรียนจะลืมงาย
ตรงกันขาม ถาความรูใหมมีความแตกตางจากความรูเดิมจะชวยใหจําไดนาน (Dettmer, Dyck and Thurston, 1996) ดังนั้น
ในการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่เรียนรูใหมกับความรูเดิม ในขณะเดียวกันจะตองใหผูเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิมไดดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความเหมือนและความแตกตางจะ
ชวยใหเกิดการเรียนรูและการจําไดดี
3. นักศึกษามีศักยภาพการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตสมรรถนะสูงโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานโดยเรียงมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ดานความสามารถในการทํางานเปนทีม ดานความสามารถในการทํางานใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ และดานความสามารถดานวิชาการ โดยเรียงแตละดานที่มีศักยภาพมากที่สุดคือ ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
รับผิดชอบตองานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด และความสนใจ ใฝรูองคความรูใหมๆ เพื่อ
สั่งสมพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุภาพร มหาพล
ตระกูล (2550)ไดศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผลการศึกษาพบวา
นิสิตมีความเห็นวาการจัดการเรียนการสอน และการใหบริการสนับสนุนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของ มศว โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับการศึกษาของบุญเลี้ยง ทุมทองและเฉลิมชัย โสสุทธิ์ (2555)ไดทําการศึกษา
ศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งผลการศึกษาพบวา ศักยภาพการเปนผู
เรียนรูสมรรถนะสูงของนักศึกษาโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก
4. นักศึกษามีสมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาสมรรถนะของนักศึกษาเปนรายดานจากมากที่สุดไปหานอยที่สุดคือ ดานการหาผลสําเร็จของการทํากิจกรรม
ดานการวิเคราะหสภาพการดําเนินงาน ดานการแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวนและดานการบริหารงานจัดกิจกรรม
ตามลําดับ โดยแตละรายการมากที่สุดของทั้ง 4 ดานคือ นักศึกษาใหรวมมือในการทํางานของกลุมอยางเต็มที่ นักศึกษามีความ
มุงมั่นที่จะทํางานในสวนของตนใหดี สําเร็จตรงเวลา นักศึกษานักศึกษาสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอนื่ ได และนักศึกษาให
กําลังใจและสงเสริมใหกลุมทํางานกลุมจนบรรลุตามเปาหมาย ทั้งนี้เนื่องจากในกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบริหารงานจัด
กิจกรรมเปนการดําเนินการตามทีไ่ ด กําหนดกิจกรรม/งาน/โครงการ/แผนงานเพื่อใหนําไปสูการปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงหลักการ
บริหารแบบการมีสวนรวม หลักธรรมาภิบาล ประโยชนสวนรวมและควรลดขอจํากัดในการบริหารการจัดการ รวมทั้งการ
บริหารงานจัดกิจกรรมควรใหสอดคลองกับภูมสิ ังคมของแหงนั้น ๆ ดวย นอกจากนี้ยังดําเนินการตามกระบวนการกําหนดกลุม
คนแลว จากนั้นใหนักศึกษาจัดระบบการทํางานโดยการกําหนดหนาที่ฝายตาง ๆ อาทิเชน ประธาน รองประธาน เลขานุการ
กรรมการและตําแหนงตาง ๆ เพื่อการเอื้ออํานวยและขับเคลื่อนการดําเนินงาน รวมทั้งงายแกการประสานงานและติดตามงาน
โดยการสมัครใจหรือลงประชามติภายในกลุมของนักศึกษาเอง
104

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ขอเสนอแนะในการนํากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษไปใชพบวา จากผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนพบวา มี 5 ขั้นตอน
ซึ่งในเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตองการใหผูเรียนพัฒนาตนเองไปสูบัณฑิตที่สมบูรณและเปนพื้นฐานในการ
เรียนตอในวิชาเอกของตนเองตอไป โดยคุณลักษณะของบัณฑิตนั้นความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะดําเนินการใหตนเองไดพัฒนา
ขีดความสามารถของตนไดเต็มศักยภาพ มีความสมดุลทั้งดานรางกาย สติปญญา และจิตใจ รูจักคิดวิเคราะห ใชเหตุใชผลเชิง
วิทยาศาสตร มีความคิดรวบยอด รักการเรียนรู รูวิธีการและการเรียนรูดวยตนเอง มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมี
ทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาตนเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาอาชีพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขไดตอไป
1.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายพบวา ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ งเสริมศักยภาพการเปนผู
เรียนรูส มรรถนะสูงในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยใน
รายวิชา กลุมวิชาชีพครู(บังคับเลือก) นักศึกษามีแนวโนมจะมีความสุขดี แตเนื่องจากนักศึกษาขาดแรงจูงใจ ใหตระหนักถึง
เปาหมายอนาคต รวมทั้งการใหเห็นตัวแบบจริง ในปจจุบันควรยอมรับวานักศึกษามีปญหาเรื่องการเรียน การอาน โดยเฉพาะ
การเขียน ผูวิจยั ขอเสนอแนะตอคณะครุศาสตรควรเรงปรับเปลี่ยนเปาหมายเชิงคุณภาพของระบบการผลิตและพัฒนาครู
สมรรถนะสูงโดยใชฐานสมรรถนะ(Competency based) ควบคูกับฐานผลลัพธการเรียนรูของผูเ รียน(Outcome based) ใน
การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สมรรถนะทีส่ ําคัญคือ
คานิยมทางวิชาชีพ(Professional Values) การปฏิบตั ิทางวิชาชีพ(Professional Practice) ทักษะทางวิชาชีพ(Professional
Skills) ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ(Professional Engagement) และความรูความเขาใจทางวิชาชีพ(Professional
Knowledge and understanding) สวนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่สําคัญคือ เปนผูเ รียนรูไดดว ยตนเอง เปนพลเมือง
คุณภาพ และมีจิตสํานึกความเปนพลเมือง(Productive and Concern Citizen) เปนผูที่สมบูรณดวยคุณลักษณะและ
คุณธรรม(Character and Integrity) เปนผูมีทักษะและความรูที่จําเปนในการทํางานยุคศตวรรษที่ 21(Marketable Skill
and Knowledge) เปนผูมีความพรอมในการดําเนินชีวิต(Life Readiness) เปนผูส รางสรรคงานเชิงรุก เปนผูมีความพรอม
สําหรับโลกการทํางาน(Career Readiness) และเปนบุคคลที่มั่นใจในตนเองและเปนที่เชื่อมั่นของบุคคลอื่น อีกทั้งมีการ
วิเคราะห วิจยั และติดตามผลการประเมินดานการพัฒนาการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะสูงในดานอื่น ๆ ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษาหรือชั้นปที่นักศึกษากําลังเรียนอยู
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนา
กล า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ของเด็ ก ที่ มีค วามตอ งการพิ เ ศษสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาครูที่ จํ า แนกตามกลุ ม สาขาวิ ช าการอื่ น ๆ เช น กลุ ม
วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี และกลุมมนุษยศาสตร-ครุศาสตร เปนตน
2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือวัดหรือแบบประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพ
การเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่จําแนกตามคณะหรือสาขาวิชาที่เปนมาตรฐาน
2.4 ควรมีการสรางชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสมรรถนะดานความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ(Professional Engagement)
ความเปนครูสําหรับอาจารยผูสอนครู
2.5 ควรมีการศึกษาองคประกอบสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในระดับปริญญาตรี 4
และ 5 ป
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ในบทความนี้เปนการนําเสนอการวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงในทอพีวีซที ั้งปลายเปด 1 และ 2 ดาน
ดวยเซนเซอรอคูสติกหรือไมโครโฟนบนสมารตโฟน คาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงที่วัดดวยสมารตโฟนเซนเซอร
มีความสอดคลองกันดีกับทฤษฎี โดยผลการวิจัยพบวาคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงในทอพีวีซีปลายเปด 2 ดาน
มีคาความถี่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเทาของเลขจํานวนเต็ม และความถี่การสั่นพองเสียงของทอพีวีซปี ลายปด 1 ดานมีคาความถี่เปน
จํานวนเทาของเลขจํานวนเต็มคี่ ชุดทดลองที่สรางขึ้นนี้สามารถนําไปใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง อัตราเร็วและ
การสั่นพองเสียง ในรายวิชาฟสกิ สไดเปนอยางดี
คําสําคัญ: อัตราเร็วเสียง, ทอปลายเปดและปด, สมารตโฟนเซนเซอร, ชุดทดลองฟสิกส

ราช

Abstract

วิทย

าลัย

This article, we presents the sound velocity and resonance frequency in a 1- sided and 2- sided
resonance PVC tube resonance measurement with an acoustic sensor or a microphone on a smartphone.
Sound velocity and resonant frequency measured by smartphone sensor. The results showed that
sound velocity and resonance frequency of the 2- sided open end PVC tube had the the frequency of the
increase of the integer number. And the sound velocity and resonance frequency of the PVC tube of the
1-sided opened has a frequency that is equal to the odd integer. The experimental set-up can be used as
a learning media for the teaching in the topic of the sound velocity and resonance frequency in physics
courses.
Keywords: Sound velocity, Open ended and closed ended tubes, Smartphone sensor, Physics
experiment

บทนํา

มหา

การศึกษาของไทยในปจจุบันอยูในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปฏิรูปทางการศึกษาบอยครั้ง แตไมวาการ
ปฏิรูปการศึกษาจะทําใหหลักสูตรการเรียนการสอนตองปรับปรุงตามไปอยางไร ในชั้นเรียนยังคงยึดการเรียนรูแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (student–center) ดังนั้นผูสอนตองทุมเทอยางมากในการออกแบบแนวทางดําเนินกิจกรรมการสอนที่สามารถ
กระตุนความสนใจของผูเรียน และใหผูเรียนไดเกิดทักษะการคิดการเรียนรูไดดวยตัวเอง แตการที่ผูสอนจะจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เหมาะสมไดนั้น ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ
กอนจะออกแบบการเรียนรูหรือวางแผนการจัดการเรียนรูที่ดีได (วิจารณ พานิช, 2555) จะเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลายเป น สว นสํ า คัญ ของการสอนในชั้ น เรีย น การสอนแบบบรรยายเพี ย งอยา งเดี ย วที่ไ ม ต อ งเตรี ย มกิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม
จึงไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจทฤษฎีปรากฏการณตาง ๆ ในวิชาฟสิกส และไมสามารถแกโจทยปญหาแบบประยุกตได การ
สรางอุปกรณทางวิทยาศาสตร และชุดการทดลองตาง ๆ จึงมีบทบาทอยา งมากในการสงเสริมทั กษะกระบวนการคิ ดทาง
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิท ยาศาสตร (Osborne, 2014: 177-196) ทําใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนเพิ่ มมากขึ้ น สามารถสงถายความรูและ
สามารถประยุกตหลักการสูสถานการณใหม ๆ ได (Cox and Junkin, 2002: 37) วิชาฟสิกสเปนสาขาวิชาที่ใชหลักการและ
ทฤษฎีตาง ๆ มาอธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (Hirth, Kuhn, and Muller, 2015: 120 – 121)
แตเนื้อหาบางเรื่องเปนปรากฏการณเชิงนามธรรม ที่ใหผูเรียนตองอาศัยจิตนาการเพื่อใหเห็นลักษณะของปรากฏการณ เชน
เรื่องคลื่นเสียง โดยเฉพาะการสั่นพองเสียง เปนปรากฏการณเชิงนามธรรมที่ผูเรียนตองอาศัยประสบการณของตนเอง ซึ่ง
ผูเรียนแตละคนยอมมีประสบการณแตกตางกัน เพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาใจปรากฏการณตาง ๆ ในเรื่องคลื่นเสียงให
ตรงกันไดผูสอนจึงนําเทคโนโลยีสื่อการสอนเขามาใชในหลักสูตรการเรียนรูที่ออกแบบขึ้น และยังชวยแกไขความเขาใจผิดใน
หลั ก การเรื่ อ งคลื่ น เสี ย งของผู เ รีย น (Houle, and Barnett, 2008: 242) เพราะความเข า ใจผิ ด ของผู เ รี ย นเกิ ด ขึ้ น ไดถ า
จินตนาการที่ผูเรียนแตละคนสรางขึ้นเองผิดพลาดผูเรียนก็จะมีแนวคิดในเรื่องนั้นผิดไป ผลที่ตามมาคือผูเรียนไมเขาใจเนื้อหา
ทําใหรูสึกวาฟสิกสเปนวิชาที่เขาใจยาก เกิดความไมอยากเรียน เพื่อแกไขปญหาความคลาดเคลื่อนทางแนวคิดผูสอนตอง
ออกแบบการสอนโดยใชชุดการทดลองเปนสวนหนึ่งของหนวยการเรียนรู โดยชุดการทดลองที่ใชในโรงเรียนสวนใหญเปน
อุปกรณที่ตองสั่งซื้อทําใหเกิดความสิ้นเปลือง และไมเพียงพอตอจํานวนผูเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเปนการปดโอกาสในการเรียนรูของ
ผูเรียน ดังนั้นการออกแบบชุดการทดลองที่สามารถสรางขึ้นเองเพื่อนํามาใชประกอบการเรียนการสอนจึงมีประโยชนอยางมาก
ในการสรางความเขาใจพื้นฐานในวิชาฟสิกส (Sokoloff, Laws, and Thornton, 2007: S83-S94) เพื่อการศึกษาระดับสูง
ตอไปในอนาคต
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่อง คลื่นเสียง มีดังนี้ Valdan และคณะ (Valdan et al,
2014: 268-270) ไดหาคาความเร็วคลื่นเสียงจากทอนําเสียงที่มีพื้นผิวเปนลูกพูก วัดคาความเร็วเสียงไดเปน 316 ± 4 m/s
Bacon (Bacon, 2012: 351-353) ไดห าคาความเร็วคลื่นเสียงที่แปรคาตามอุณหภูมิของสภาวะแวดลอมของคลื่น เสียงที่
เดินทางในทอ PVC ปลายเปดทั้งสองดานซึ่งมีคาความเร็วเสียงแปรตามอุณหภูมิเปน 331.3 + 0.607Tc และ Amorim และ
คณะ (Amorim et al, 2011: 360-362) ไดหาคาความเร็วคลื่นเสียงในทอเสียงที่พื้นผิวเปนลูกฟูกและยืดหยุน วัดคาความเร็ว
คลื่นไดคาเปน 329 ± 6 m/s แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอรวัดคลื่นเสียงใหมีขนาดเล็กลงตามยุคสมัยใหม
โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีเมนบอรดของสมารตโฟนในปจจุบันที่สามารถฝงเซนเซอรตาง ๆ ลงไปไดจํานวนมากมาย จึง
ทําใหสามารถประยุกตใช สมาร ตโฟนเปนเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร (ชาติ ทีฆะ, 2560: 2386 – 2395) การประยุกต
ใชเซนเซอรบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดการศึกษาคลื่นเสียงไดเริ่มตนมาตั้งแต ป ค.ศ. 2013 โดย Kuhn และ Vogt (Kuhn
and Vogt, 2013: 118 – 119) โดยการใชแอปพลิเคชัน Audio Kits เพื่อศึกษาความถี่การสั่นพองของคลื่นเสียง Parolin และ
Pezzi (Parolin and Pezzi, 2013: 508 – 509) ไดศึกษาวิจัยหาคาอัตราเร็วเสียงของคลื่นเสียงที่เดินในทอที่มีกาซตาง ๆ ไหล
ผานในทอ Hirth และ คณะ (Hirth et al, 2016: 163–167) ไดทดลองการหาคาความถี่สั่นพองของเสียงโดยใช ทอกระดาษ
ปลายเปด 1 และ 2 ดาน โดยใช iPad ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectrum View Plus วัดคาความถี่ของการสั่นพองเสียง ดวย
การขย้ําเศษกระดาษใหเกิดที่ปลายดานหนึ่งของทอกระดาษ Yavuz และ Temiz (Yavuz and Temiz, 2016: 015009) ได
ทําการทดลองศึกษาวิจัยหาคาอัตราเร็วเสียงที่เกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงภายในทอโดยใชแหลงกําเนิดเสียงจาก
สมารตโฟนสงสัญญาณเขาไปภายในทอและใชสมารตโฟนอีกเครื่องเปนตัวรับสัญญาณคลื่นเสียงเพื่อหาคาอัตราเร็วเสียงที่เปน
ฟงกชันของอุณหภูมิโดยใชแอปพลิเคชัน Spectrum View app ในการแสดงผลการทดลองและวิเคราะหผลการทดลองพบวา
คาอัตราเร็วเสียงที่เปนฟงกชันของอุณหภูมิที่ไดจากการทดลองมีคาสอดคลองกันดีกับคาที่คํานวณในทางทฤษฎี Kasper และ
คณะ (Kasper, Vogt, and Strohmeyer, 2015: 523–524) ไดทดลองวิจัยวัดและวิเคราะหอัตราเร็วเสียงใน ทอสงน้ํา โดย
วิธีการวัดอัตราเร็วเสียงภายในหองทดลองและนอกหองทดลองเปรียบเทียบกันโดยใชเซนเซอรไมโครโฟนบนสมารตโฟน ที่
ติดตั้ง oscilloscope app พบวาอัตราเร็วเสียงภายนอกหองทดลองจะมีคานอยกวาการทดลองในหองทดลองเนื่องจากดาน
นอกหองนั้นมีคาอุณหภูมิต่ํากวาภายในหองทดลองนั่นเอง Parolin และ Pezzi (Parolin and Pezzi, 2015: 443 – 447) ได
ประยุกตใชสมารตโฟนในการศึกษาวิจัยการทดลองทอของคุนดต โดยใชเซนเซอร Acoustic บนสมารตโฟนที่ติดตั้ง แอปพลิเค
ชัน Soundbeam app เพื่อวัดคาของสัญญาณคลื่นเสียงภายในทอระหวาง แอมพลิจูดและเวลาของตําแหนงที่ทําใหเกิดเสียง
ดังสูงสุด (ตําแหนงปฏิบัพของเสียง) และแสดงตําแหนงที่ทําใหเกิดเสียงเบาสุด (ตําแหนงบัพของเสียง) จะเห็นไดวาเทคโนโลยี
เซนเซอรบนสมารตโฟนสามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาคลื่นเสียง มีทั้งที่ใชเปนแหลงกําเนิดสัญญาณคลื่นเสียงและตัวรับ
สัญญาณคลื่นเสียง
จากงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน คณะผูวจิ ัยจึงสนใจการประยุกตใชเซนเซอรบนสมารตโฟนวัดคาความถี่การสั่นพอง
เสียงแลวคํานวณหาคาอัตราเร็วเสียงที่เดินทางภายในทอพีวีซีปลายเปด 1 และ 2 ดาน ที่มีความยาว L คงที่ ดวยเซนเซอร
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acoustic หรือ Microphone บนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด ซึ่งการทดลองวิจัยนีเ้ หมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนฟสิกส เรื่อง อัตราเร็วเสียง ทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษา

วัตถุประสงคของการวิจัย

พรร

เพื่อศึกษาการวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงในทอปลายเปด 1 และ 2 ดาน โดยใชเซนเซอร Acoustics
หรือ Microphones บนสมารตโฟน

วิธีดําเนินการวิจัย

ภัฏร

ำไพ

1. การวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายเปด 2 ดาน
ในการวิจัยครั้งนี้ใชทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีภายในทอ R = 0.025 m และสมารตโฟน 2 เครื่อง ติดตั้งชุดการ
ทดลองดังแสดงในภาพที่ 1 สมารตโฟนเครื่องที่ 1 (Lenovo K5 NOTE) ติดตั้งแอปพลิเคชันเครื่องกําเนิดความถี่ Frequency
Generator ที่ผลิตโดย Thomas Gruber ใชเปนแหลงกําเนิดความถี่สามารถปรับคาความถี่ตั้งแต 20 – 20 kHz โดยการจาย
ความถี่ใหกับลําโพงวางที่ปลายดานหนึ่งของทอพีวีซี และเครื่องสมารตโฟนเครื่องที่ 2 (Xiao MI MI9t) ใชเปนตัววัด ติดตั้งแอป
พลิเคชัน Spectroid ที่ผลิตโดย Carl Reinke เพื่อวัดคาความถี่ของคลื่นเสียงที่เดินผานทอพีวีซีและอยูที่ปลายดานหนึ่งของทอ
คาความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายเปด 2 ดานมีสมการความสัมพันธดังนี้ (Jewett & Serway, 2014: 547)
v
fn  n
, n  1, 2,3,...
(1)
2L

ราช

เมื่ อ v คื อ อั ต ราเร็ ว เสี ย งหาค า ได จ าก v  331  0.6t , t คื อ อุ ณ หภู มิ ห อ งทดลองในหน ว ยองศาเซลเซี ย ส
(26 °C ณ วันที่ทําการทดลองวิจัย) n คือ ลําดับฮารมอนิกสของการสั่นพอง และ L คือความยาวของทอพีวีซี
ในกรณีที่ทราบคาความยาวทอ (L) และรัศมีทอ (R) คาความถี่มูลฐาน (f0) จะมีคาเปน (Hirth, Kuhn, and Muller,
2015: 120 – 121)
v
f0 
, a  0.61R
(2)
2( L  2a )

(3)

วิทย

าลัย

f n  (n  1) f 0 , n  0,1, 2,...

มหา

ภาพที่ 1 (ก) การติดตั้งชุดทดลองหาคาอัตราเร็วเสียงของทอปลายเปด 2 ดาน ทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีภายในท อ
R = 0.025 m (ข) แอปพลิเคชัน Frequency Generator สําหรับจายคาความถี่ และ (ค) แอปพลิเคชัน Spectroid ใชเปนตัว
วัดความถี่
ในการทดลองวิจัยครั้งนี้ใชทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีภายในทอ R = 0.025 m โดยการจายคาความถี่ fn จาก
สมการที่ (3) ดว ยแอปพลิ เ คชั น Frequency Generator ให กั บ ลํ า โพงที่ใ ช เ ป น แหลง กํ า เนิ ด เสี ย ง และใช แ อปพลิเ คชั น
Spectroid เปนตัววัดคาความถี่ที่ปลายอีกดานหนึ่งของทอ แลวคํานวณหาคาอัตราเร็วเสียงจากสมการที่ (3)
2. การวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายปด 1 ดาน
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พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) กรณีใชทอความยาว L คงที่
ในกรณีการสั่นพองของทอปลายปด 1 ดาน ติดตั้งชุดการทดลองดังแสดงในภาพที่ 2 คาความถี่การสั่นพองของ
ทอปลายปด 1 ดานมีสมการความสัมพันธดังนี้ (Jewett & Serway, 2014: 547)

ภัฏร

ภาพที่ 2 การติดตั้งชุดทดลองหาคาอัตราเร็วเสียงของทอปลายปด 1 ดาน ทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีทอ R = 0.025 m
fn  n

v
, n  1, 3,5,...
4L

(4)

ราช

เมื่อ v คือ อัตราเร็วเสียงหาคาไดจาก v  331  0.6t , t คืออุณหภูมิหองทดลองในหนวยองศาเซลเซียส (26 °C
ณ วันที่ทําการทดลองวิจัย) n คือ ลําดับฮารมอนิกสของการสั่นพอง และ L คือความยาวของทอพีวีซี
ในกรณีที่ทราบคาความยาวทอ (L) และรัศมีทอ (R) คาความถี่มูลฐาน (f0) จะมี คาเป น (Hirth, Kuhn, and
Muller, 2015: 120 – 121)
v
f0 
, a  0.61R
(5)
4( L  a )

(6)
ในการทดลองวิจัยครั้งนี้ใชทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีภายในทอ R = 0.025 m โดยการจายคาความถี่ fn จาก
สมการที่ (6) ดว ยแอปพลิ เ คชั น Frequency Generator ให กั บ ลํ า โพงที่ใ ช เ ป น แหลง กํ า เนิ ด เสี ย ง และใช แ อปพลิเ คชั น
Spectroid เปนตัววัดคาความถี่ที่ปลายอีกดานหนึ่งของทอ แลวคํานวณหาคาอัตราเร็วเสียงจากสมการที่ (6)

าลัย

f n  (2n  1) f 0 , n  0,1, 2,...

วิทย

2) กรณีปรับความยาวทอในลักษณะลูกสูบ
ในกรณีนี้คลื่นเสียงเดินทางเขาไปในทอที่ปลายอีกดานหนึ่งปดอยู โดยมีอากาศเปนตัวกลางคลื่นเสียงจะเกิดการ
สะทอนกลับจากปลายปดนั้นออกมา คลื่นเสียงที่เกิดทางเขาและออกนั้นจะมีการสะทอนกลับไปมาซึ่งจะทําใหเกิดการเสริมกัน
หรือหักลางกันของคลื่นภายในทอ ผลที่สังเกตไดคือจะไดยินเสียงดังขึ้นที่ระยะความยาวของลําอากาศในทอจะทําใหเกิดการ
สั่นพองตอเสียงความถี่หนึ่ง ๆ นั้นหมายถึงเสียงที่ดังขึ้นในแตละความถี่สามารถเกิดขึ้นไดหลากหลายระยะของลําอากาศในทอ
โดยความสัมพันธกับความยาวคลื่นของเสียงในอากาศอธิบายไดดังนี้
v
Ln  (2n  1)
(7)
4f

มหา

ในการทดลองวิจัยครั้งนี้ใชทอปลายปด 1 ดาน ทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีภายในทอ R = 0.025 m และใช
ความถี่ f = 500 – 3000 Hz (แอปพลิเ คชัน Frequency Generator) ดว ยการเลื่อนลู กสูบ ออกจากลํ าโพงช า ๆ เพื่ อหา
ตําแหนงที่เกิดเสียงกองที่สุด 2 ตําแหนงภายในทอ กําหนดใหเปน L1 และ L2 ตามลําดับ และใชแอปพลิเคชัน Spectroid และ
SPARKvue วัดคาความถี่ตําแหนงการเกิดเสียงกอง แลวคํานวณหาคาอัตราเร็วเสียงจากสมการที่ (7)
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ผลการวิจัย
(8)

vt  331  0.6(26 oC )  346.6 m s

พรร

ความยาวทอพีวีซี L = 0.25 m, รัศมีทอ R = 0.025 m จะไดคาความถี่มูลฐานมีคาเทากับ
f0 

v
346.6 m s

 617.83 Hz
2( L  1.22 R ) 2[0.25m  1.22(0.025m)]

f ทดลอง (Hz)
วัดคาดวย Spectroid app
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย
S.D.
615
621
615
617.00 3.46
1230
1230
1230 1230.00 0.00
1852
1828
1852 1844.00 13.86
2461
2461
2461 2461.00 0.00
3047
3094
3094 3078.33 27.14

% Error
ความถี่สั่น
พอง
0.13
0.46
0.51
0.42
0.35

% Error
v ทดลอง
อัตราเร็ว
(m/s)
เสียง
346.14
0.13
345.02
0.46
344.83
0.51
345.16
0.42
345.39
0.35

ภัฏร

f0 = 617.83
2f0 = 1235.66
3f0 = 1853.49
4f0 = 2471.32
5f0 = 3089.15

(9)

ำไพ

ตารางที่ 1 อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายเปด 2 ดาน
f (Hz)

ณี

1. อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายเปด 2 ดาน
คาอุณหภูมิ ณ สถานที่ทําการทดลองวิจัยวัดคาไดเทากับ t = 26 C ดังนั้นคาอัตราเร็วเสียงในอากาศมีคาเทากับ

ราช

จากการทดลองปลอยคาความถี่จากแหลงกําเนิด (Lenovo K5 NOTE) ติดตั้งแอปพลิเคชัน เครื่องกําเนิดความถี่
Frequency Generator ในชวงคาความถี่ f0, 2f0, 3f0, 4f0 และ 5f0 ดังแสดงในตารางผลการทดลองที่ 1 และใช
สมารต
โฟนเครื่องที่ 2 (Xiao MI MI9t ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectroid) ใชเปนตัววัด พบวา คาความถี่การสั่นพองที่วัดไดมีคาใกลเคียง
กับคาความถี่ของแหลงกําเนิด มีคาความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.13 – 0.46 % เมื่อนําคามาหาอัตราเร็วเสียงในอากาศคาที่
ไดมีความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.13 – 0.46 % เชนเดียวกัน

าลัย

2. การวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายปด 1 ดาน
1) กรณีใชทอความยาว L คงที่
v
346.6 m s
คาความถี่มลู ฐานมีคาเทากับ f 0 

4( L  0.61R )

4[0.25m  0.61(0.025m)]

 326.67 Hz

มหา

วิทย

ตารางที่ 2 อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายปด 1 ดาน ในกรณีใชทอความยาว L คงที่
f ทดลอง (Hz)
% Error
% Error
v ทดลอง
วั
ด
ค
า
ด
ว
ย
Spectroid
app
f (Hz)
ความถีส่ ั่น
อัตราเร็ว
(m/s)
พอง
เสียง
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย
S.D.
f0 = 326.67
328
328
328
328.00 0.00
0.41
348.01
0.41
3f0 = 980.01
984
973
984
980.33 6.35
0.03
346.71
0.03
5f0 = 1633.35 1641
1641
1641 1641.00 0.00
0.47
348.22
0.47
7f0 = 2286.69 2297
2297
2297 2297.00 0.00
0.45
348.16
0.45
9f0 = 2940.03 2930
2930
2930 2930.00 0.00
0.34
345.41
0.34
จากผลการทดลองการวัดคาความถี่การสั่นพองและอัตราเร็วเสียงในอากาศกรณีทอปลายปด 1 ดาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 พบวา คาความถี่การสั่นพองที่วัดดวยสมารตโฟนเครื่องที่ 2 (Xiao MI MI9t ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectroid มีคา
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใกลเคียงกับคาความถี่ของแหลงกําเนิด มีคาความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.03 – 0.47 % เมื่อนําคามาหาอัตราเร็วเสียงใน
อากาศคาที่ไดมีความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.03 – 0.47 % เชนเดียวกัน

พรร

2) กรณีปรับความยาวทอในลักษณะลูกสูบ

ตารางที่ 3 อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายปด 1 ดาน กรณีปรับความยาวในลักษณะลูกสูบ
f (Hz)
500
800
1000

L1 เฉลี่ย (m)

L2 เฉลี่ย (m)

0.47
0.40
0.38

0.83
0.62
0.55

f วัดคาดวย
สมารตโฟน
(Hz)
498
797
996

% Error
ของความถี่
4.04
1.73
1.73

(v)
ปฏิบัติ
(m/s)
360
352
340

% Error
อัตราเร็วเสียง
ในอากาศ
3.87
1.56
1.90

ำไพ

ระยะทีเ่ กิดการสั่นพอง

ภัฏร

จากผลการทดลองการวัดคาความถี่การสั่นพองและอัตราเร็วเสียงในอากาศกรณีปรับความยาวในลักษณะลูกสูบ ดัง
แสดงในตารางที่ 3 พบวา คาความถี่การสั่นพองที่วัดดวยสมารตโฟนเครือ่ งที่ 2 (Xiao MI MI9t ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectroid
มีคาใกลเคียงกับคาความถี่ของแหลงกําเนิด มีคาความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 1.73 – 4.04 % เมื่อนําคามาหาอัตราเร็วเสียง
ในอากาศคาที่ไดมีความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 1.56 – 3.87 % ตามลําดับ

สรุปผลและอภิปรายผล

าลัย

ราช

1. อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายเปด 2 ดาน
จากผลการทดลองที่วัดคาความถี่การสั่นพองเสียงของทอพีวีซี L = 0.25 m รัศมีทอ R = 0.025 m ปลายเปดทั้ง
2 ด า น ค า ความถี่ ที่ วั ด ได ดั ง แสดงในตารางที่ 1 นั่ น สอดคล อ งกั น ดี กั บ สมการที่ (3) f n  (n  1) f0 , n  0,1, 2,...
และผลการทดลองของ Hirth และคณะ (Hirth, Kuhn, and Muller, 2015: 120 – 121) Yavuz. และ Temiz (Yavuz and
Temiz, 2016: 015009) และ Parolin และ Pezzi (Parolin and Pezzi, 2015: 443 – 447) ตั ว อย า งเช น เมื่ อ ปล อ ย
คาความถี่จากแหลงกําเนิดความถี่ที่ f0 = 617.83 Hz จะไดคาความถี่การสั่นพองเสียงภายในทอที่ยาว L = 0.25 m เทากับ
617.00 Hz เมื่อทําการเพิ่มคาความถี่จากแหลงกําเนิดคลื่นเสียงเปน 2f0, 3f0, 4f0 และ 5f0 คาความถี่การสั่นพองเสียงในทอ
ปลายเป ด 2 ด า นที่ วั ด คา ด ว ยสมารต โฟน Xiao MI MI9t ติ ด ตั้ ง แอปพลิเ คชั น Spectroid มี ค า ใกล เ คี ย งกั บ ความถี่ ข อง
แหลง กํ า เนิ ด ซึ่ ง แสดงใหเ ห็นวา การประยุก ตใชเ ซนเซอร Acoustic หรือ Microphone บนสมารตโฟนเปน เครื่องมือวัด
คาความถี่การสั่นพองเสียงมีความแมนยําและความเที่ยงตรงในการวัดสูง (Hirth, Kuhn, and Muller, 2015: 120 – 121)

มหา

วิทย

2. การวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายปด 1 ดาน
1) กรณีใชทอความยาว L คงที่
จากผลการทดลองที่วดั คาความถี่การสั่นพองเสียงของทอพีวีซี L = 0.25 m รัศมีทอ R = 0.025 m ปลายปด 1
ดาน คาความถี่ที่วัดไดดังแสดงในตารางที่ 2 นั่นสอดคลองกันดีกับสมการที่ (6) f n  (2n  1) f 0 , n  0,1, 2,... และผลการ
ทดลองของ Hirth และคณะ (Hirth, Kuhn, and Muller, 2015: 120 – 121) Yavuz. และ Temiz (Yavuz and Temiz,
2016: 015009) ตัวอยางเชน เมื่อปลอยคาความถี่จากแหลงกําเนิดความถี่ที่ f0 = 326.67 Hz จะไดคาความถี่ การสั่นพอง
เสียงภายในทอที่ยาว L = 0.25 m เทากับ 328.00 Hz เมื่อทําการเพิ่มคาความถี่จากแหลงกําเนิดคลื่นเสียงเปน 3f0, 5f0, 7f0
และ 9f0 คา ความถี่ก ารสั่ นพ องเสี ย งในท อ ปลายปด 1 ดา นที่ วัด คา ด วยสมาร ตโฟน Xiao MI MI9t ติ ดตั้ ง แอปพลิ เ คชั น
Spectroid มีคาใกลเคียงกับความถี่ของแหลงกําเนิด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการประยุกตใชเซนเซอร Acoustic หรือ Microphone
บนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดคาความถี่การสั่นพองเสียงมีความแมนยําและความเที่ยงตรงในการวัดสูง (Hirth, Kuhn, and
Muller, 2015: 120 – 121) เชนกับกรณีทอ ปลายเปด 2 ดาน
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4f

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) กรณีปรับความยาวทอในลักษณะลูกสูบ
จากผลการทดลองการวัดคาความถี่การสั่นพองและอัตราเร็วเสียงในอากาศกรณีปรับความยาวในลักษณะลูกสูบ
ดังแสดงในตารางที่ 3 คาความถี่การสั่นพองที่วัดดวยสมารตโฟนเครื่องที่ 2 (Xiao MI MI9t ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectroid)
ในการเกิดการสั่นพองครั้งที่ 1 และ 2 สอดคลองกับสมการที่ (7) Ln  (2n  1) v และผลการทดลองของ Yavuz (Yavuz,

ำไพ

2015: 281 – 284) Yavuz. และ Temiz (Yavuz and Temiz, 2016: 015009) ที่ไดประยุกตใชสมารตโฟนแอปพลิเคชันใน
การหาคาอัตราเร็วเสียงในอากาศภายในทอพีวีซี และคาที่ไดมีคาใกลเคียงกับคาความถี่ของแหลงกําเนิด
จากผลการทดลองวิ จัย การวัดคา อัตราเร็ว และการสั่นพ องเสียงในอากาศโดยใชสมารต โฟนแอปพลิเคชั นเปน
แหลงกําเนิดเสียงและเปนเครื่องมือวัดความถี่การสั่นพองเสียง คาที่ไดจากการทดลองวิจัยมีคา ใกลเคียงกับคาทางทฤษฎีซึ่งการ
ทดลองวิจั ย นี้ เป นการใช อุ ป กรณการทดลองอยา งงายไมซับ ซอ นแตคา ที่ไ ดมีค วามแม น ยํ า และเที่ ย งตรงสูง ดั งนั้น การ
ทดลองวิจั ย ในครั้ง นี้ จึง เหมาะสํ า หรั บ นํ า ไปใช ใ นการจั ด การเรีย นการสอนฟสิก ส เรื่อ ง อั ตราเร็ว และการสั่ น พ อ งเสี ย ง
เปนอยางยิ่ง

ขอเสนอแนะการวิจัย

ภัฏร

ในการนําการทดลองวิจัยนี้ไปใชประโยชนตอจําเปนอยางยิ่งที่ตองตรวจสอบเซนเซอรบนสมารตโฟน รวมทั้งการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันกอนนําไปใชเปนเครื่องมือวัด และการทําการทดลองอาจใชทอที่มีรัศมีตาง ๆ เพื่อ
เปรียบเทียบผลการทดลองวิจัยได

กิตติกรรมประกาศ

ราช

งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโครงการวิจัยการพัฒนาชุดสือ่ นวัตกรรมการเรียนรูว ิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีโ ดยใชเ ทคโนโลยีส มารต โฟนเซนเซอรเ ป น เครื่อ งมื อ วัด สํา หรับ การจั ด การเรี ย นรู บ นพื้ น ฐานสมรรถนะ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในแผนงานวิจัยพื้นฐาน-มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให
การสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้
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การศึกษาเปรียบเทียบคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว ของแทงแมเหล็กถาวร
ดวยเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟนโดยใชแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite
และ Phyphox
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ภัฏร

ในงานวิจัยนี้เปนการนําเสนอการทดลองการวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว ที่เปนฟงกชันของระยะหาง
ของแทงแม เหล็กถาวรดวยเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟน iPhone 7 ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor
Suite และ Phyphox ผลการวิจัยพบวา คาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว ที่เปนฟงกชันของระยะหางของแทงแมเหล็ก
ถาวรรูปทรงรี ทรงกลมแบน และทรงกลมที่วัดไดเปนไปตามทฤษฎีตามวิธีการของ Arribas และ คาไดโพลโมเมนตแมเหล็ก
ของสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว มีคามากกวาคาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็กประมาณ 10 เทา ดังนั้นชุดทดลองนี้เหมาะสําหรับ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกสในหัวขอเรื่อง สนามแมเหล็ก ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
คําสําคัญ: สนามแมเหล็กแบบ 2 และ 4 ขั้ว, เซนเซอรแมเหล็ก, โมเมนตแมเหล็ก, แอปพลิเคชัน

Abstract

วิทย

าลัย

This paper presents the dipole and quadrupole magnetic fields measurement experiment that are
function of the distance of the permanent magnet with magnetometer on an iPhone 7 with the Physics
Toolbox Sensor Suite and Phyphox apps installed. The research results showed that, the magnetic fields of
dipole and quadrupole as a function of the distance of oval, flat, and spherical permanent magnets were
theoretically based on the Arribas et al method. The magnetic dipole moment is approximately 10 times
greater than the magnetic quadrupole moment. This experiment set is suitable for use in teaching and
learning physics on the topic Magnetic Fields at both secondary school and university levels.
Keywords: Dipole and quadrupole magnetic fields, Magnetometer, Magnetic moment, Smartphone
sensor, Application

บทนํา

มหา

แรงปฏิกิริยาแมเหล็กที่เกิดขึ้นระหวางแทงแมเหล็กถาวร 2 อันเปนปฏิกิริยาที่นอกเหนือจากการเกิดแรงปฏิกิริยา
ระหวางขั้วเดี่ยวกับขั้วเดียว แตเปนการพิจารณาแรงปฏิกิริยาระหวางขั้วคูกับขั้วคูทางแมเหล็ก (Amrani, 2015: 142-145;
Sarafian, 2009: 195-204) 2 คูขั้ว (Arribas et al, 2020: 182-185) ซึ่งจะถูกกลาวถึงในหัวข อตาง ๆ มากมายในหนังสือ
เรียนไฟฟาและแมเหล็ก (Griffiths, 2013) Amrani (Amrani, 2015: 142-145) ไดออกแบบทดลองเพื่อศึกษาแรงปฏิกิริยา
ทางแมเหล็กที่เกิดขึ้นระหวางแทงแมเหล็กถาวร 2 อันโดยใชตาชั่งดิจิทัลวัดคามวลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงผลักกันของแทง
แมเหล็กทั้งสองแลวหาคาแรงทางแมเหล็กดวยการคูณมวลที่ไดดวยคา g ที่เปนฟงกชันของระยะหางระหวางแทงแมเหล็กทั้ง
สองอันแลวเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงแมเหล็ก (FB) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสี่ (1/x4) เพื่อหาคาได
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ในขณะที่ Arribas และคณะ (Arribas et al, 2015: 065002) ไดวัดคาความเขมสนามแมเหล็กของแทงแมเหล็กอยางงายที่
เป น ฟ ง ก ชั น ของระยะห า งโดยใช เ ซนเซอร Magnetometer บนสมาร ต โฟนเป น เครื่ อ งมื อ วั ด ทํ า การวั ด ค า ความเข ม
สนามแมเหล็กของแทงแมเหล็กจากประตูปด–เปดตูเย็น แทงแมเหล็กทรงกลมขนาดเล็กและแทงแมเหล็กแบบวงแหวน ซึ่งได
ค า ไดโพลโมเมนต แ ม เ หล็ ก เท า กั บ 0.17 1.6 และ 1.29 แอมแปร - ตารางเมตร ตามลํ า ดั บ การประยุ ก ต ใ ช เ ซนเซอร
Magnetometer บนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดคาความเขมสนามแมเหล็กไดรับการยอมรับมากขึ้นในปจจุบัน Silva (Silva,
2012: 372-373) ไดใชเซนเซอร Magnetometer ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กจากขดลวดโซลินอยดของลวดทองแดง
ที่ มี จํ า นวนพั น รอบแตกต า งกั น Ogawara และคณะ (Ogawara, Bhari and Mahrley, 2017: 184-185) ใช เ ซนเซอร
Magnetometer ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กของขดลวดที่นํากระแสไฟฟา Lara และคณะ (Lara et al, 2014: 658662) ใชเซนเซอร Magnetometer ในการรวัดคาความเขมสนามแมเหล็กของขดลวดโซลินอยด จํานวน 62 รอบ ที่มีเสนผาน
ศูนยกลางภายใน 2Ri = 1.910 เซนติเมตร และเสนผานศูนยกลางภายนอก 2Re = 2.420 เซนติเมตร เพื่อหาคาสภาพซึมซาบ
ได ท างแม เ หล็ ก ในอากาศ นอกจากนี้ Setiawan และคณะ (Septianto, Suhendra and Iskandar, 2017: 015015;
Setiawan et al, 2017: 065011) ยังไดใชเซนเซอร Magnetometer ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กของเสนลวดตรง
และวงกลมที่เปนฟงกชันของกระแสไฟฟาในแนว 3 มิติ
งานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน พบวามีการประยุกตใชเซนเซอรแมเหล็ก (Magnetometer) ในการทดลองวัดคาความ
เขมสนามแมเหล็กในรูปแบบตาง ๆ ไดเปนอยางดีซึ่งถือวาเปนการใชประโยชนจากสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดการทดลอง
ฟสิกส ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยจึงใหความสนใจในการออกแบบการทดลองเพื่อวัดคาความเขมสนามแมเหล็กของ
แทงแมเหล็กถาวรที่สามารถหาไดทั่วไป ทั้งในรูปแบบการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว (dipole magnetic field)
และแบบ 4 ขั้ว (quadrupole magnetic field) และการหาคาโมเมนตแมเหล็กที่เปนฟงกชันของระยะหางตามวิธีการของ
Arribas และคณะ (Arribas et al, 2015: 065002; Arribas et al, 2020: 182-185) เพื่อใชเปนชุดสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาฟสิกสในหัวขอ เรื่อง แมเหล็กไฟฟา ตอไป

าลัย

1. เพื่อศึกษาการวัดคาความเขมของสนามแมเหล็กแบบ 2 และ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวร 3 แบบ คือ แทงแมเหล็ก
ทรงรี แทงแมเหล็กกลมแบน และแทงแมเหล็กทรงกลม โดยใชเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟน
2. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบคาโมเมนตแมเหล็กของแทงแมเหล็กถาวรแบบ Dipole และ Quadrupole ที่เปน
ฟงกชันของระยะหาง

ทฤษฎีและหลักการ

วิทย

1. สนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว (Dipole magnetic field)
สวนประกอบสนามแมเหล็กในแนวแกน x ที่เกิดจากแทงแมเหล็กถาวรขนาดเล็กยาว d และโมเมนตแมเหล็ก m ที่
จุดตามแนวแกน x ของแทงแมเหล็กถาวรดังแสดงในภาพที่ 1 เขียนสมการสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว (Arribas et al, 2015:
065002) ไดเปน
0 mx
(1)
B

d2 
2  x 2  
4 


2

มหา

เมื่อ 0 คือสภาพซึมซาบทางแมเหล็กในสุญญากาศ ( 0 = 4  10-7 นิวตัน/ตารางเมตร หรือ เฮนรี/เมตร หรือ
เทสลา-เมตร/แอมแปร) ในระบบ SI หนวยของโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแมเหล็กถาวรมีหนวยเปน แอมแปร-ตารางเมตร หรือ
จูล/เทสลา

ภาพที่ 1 สนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้งฃวของแทงแมเหล็กถาวร
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ถาเราหาคาสนามแมเหล็กที่ระยะทาง x ซึ่งมีคามากกวาขนาดของแทงแมเหล็กถาวร (d) มาก ๆ เราสามารถหาคา
สนามแมเหล็กกอนหนางาย ๆ โดยการแทนคา x >> d ในสมการ (1) จะไดสมการแมเหล็กใหมไดเปน
m
(2)
B 0 3
ดวยวิธีการนี้ เราสามารถหาสวนประกอบในแนวแกน x ของสนามแมเหล็กของขั้วคูแมเหล็กวามีสัดสวนโดยตรงกับ
x โดยคานี้เปนคาสัดสวนคงที่ของสภาพซึมซาบทางแมเหล็กในสุญญากาศ 0 และโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็ก
ถาวร ซึ่งใชเปนเครื่องมือทางคณิตศาสตรในการวัดคาสวนประกอบสนามแมเหล็กในแนวแกน x ของแทงแมเหล็กถาวรที่เปน
ฟงกชันของระยะทางไปยังจุดศูนยกลางของแทงแมเหล็กถาวรโดยใชสมารตโฟนเซนเซอร
จากสมการที่ (2) เขียนสมการใหมโดยที่สนามแมเหล็กมีคาแปรผันตรงกับระยะทางในแนวแกน x ของแมเหล็กแบบขั้ว
คู (Arribas et al, 2015: 065002) ดังนี้
 mx n
(3)
B 0

ำไพ

3

2

ภัฏร

ดังนั้ น เพื่อที่จะหาคา n จากขอมูลผลการทดลอง เพื่อพิสูจนยืนยันวา รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (สมการที่ (2)) มี
ความถูกตอง โดยคา n ที่ไดจากการทดลองจะตองมีคาประมาณ – 3
คาไดโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรหาไดจากคาความชั น ( b ) ของกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางสนามแมเหล็ก ( B( x) ) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสาม ( 1 x 3 ) (จากสมการที่ (2)) ซึ่งจะไดคาไดโพลโมเมนต
แมเหล็กของแทงแมเหล็กถาวร ดังนี้
m
b 0
(4)
2

าลัย

ราช

2. สนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว (Quadrupole magnetic field)
สวนประกอบสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วในแนวแกน x ที่เกิดจากแทงแมเหล็กถาวรคูขนาดเล็กยาว d และโมเมนต
แมเหล็ก m ที่จุดตามแนวแกน x ในทิศทางตรงกันขามดังแสดงในภาพที่ 2 เขียนสมการสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทง
แมเหล็กถาวรคู (Arribas et al, 2020) ไดเปน

วิทย

ภาพที่ 2 สนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรคู (Arribas et al, 2020: 182-185)
Bx 

60 md
x4

(5)

มหา

จากสมการที่ (5) เขียนสมการใหมโดยที่สนามแมเหล็กมีคาแปรผันตรงกับระยะทางในแนวแกน x ของ แมเหล็กแบบ 2
ขั้วคู (Arribas et al, 2020) ดังนี้
(6)
Bx   6  0 md  x n
ดังนั้ น เพื่อที่จะหาคา n จากขอมูลผลการทดลอง เพื่อพิสูจนยืนยันวา รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (สมการที่ (6)) มี
ความถูกตอง โดยคา n ที่ไดจากการทดลองจะตองมีคาประมาณ – 4
คาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรหาไดจากคาความชัน ( k ) ของกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางสนามแมเหล็ก ( B( x ) ) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสี่ ( 1 x 4 ) (จากสมการที่ (4)) ซึ่งจะไดคาควอดูโพลโมเมนต
แมเหล็กของแทงแมเหล็กถาวรแบบ 4 ขั้วคู ดังนี้
k  60 md
(7)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีดําเนินการวิจัย

ำไพ

พรร

ณี

1. การวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวร (Dipole magnetic field)
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดออกแบบการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก (B) แบบ 2 ขั้ว ของแทงแมเหล็ก
ถาวรรูปทรงรี กลมแบน และ ทรงกลม (ดังภาพที่ 3) ที่เปนฟงกชันของระยะหาง (x) ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยใชเซนเซอร
Magnetometer บนสมารตโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite ผลิ ตโดย Chrystian Vieyra และ
Phyphox ผลิตโดย RWTH Aachen University ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS ดังแสดง
ในภาพที่ 5(ก) และ 5(ข) ตามลําดับ

ภัฏร

ภาพที่ 3 แทงแมเหล็กถาวรรูปทรงตาง ๆ (ก) ทรงรี (ข) กลมแบน และ (ค) ทรงกลม

วิทย

าลัย

ราช

ภาพที่ 4 การติดตั้งอุปกรณทดลองวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเหล็กที่เปนฟงกชันของระยะหางวัดโดยใช
เซนเซอร Magnetometer บน iPhone 7 ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน (ก) Physics Toolbox Sensor Suite และ (ข) Phyphox
ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก

(¢)

(£)

ภาพที่ 5 แอปพลิเคชัน (ก) Physics Toolbox Sensor Suite และ (ข) Phyphox

มหา

ขั้นตอนการทดลอง
1. วัดความเข มสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเหล็กรูปทรงตา ง ๆ ดวยแอปพลิเ คชั น Physics Toolbox
Sensor Suite และ Phyphox ที่ระยะหาง 0 – 12 เซนติเมตร
2. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็ก ( B( x) ) กับระยะหาง ( x ) ของการวัดคาแทงแมเหล็กทั้ง 3
รูปทรงเปรียบเทียบกันและเปรียบเทียบ n จากกราฟทดลองและทฤษฎี
3. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็ก ( B( x) ) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสาม ( 1 x 3 )
แลวนําคาความชันของกราฟไปคํานวณหาคาไดโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรจากสมการที่ (4)
2. การวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวร (Quadrupole magnetic field)
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ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดออกแบบการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก (B) แบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็ก
ถาวรคู (Quadrupole) ที่เปนฟงกชันของระยะหาง (x) ดังแสดงในภาพที่ 6 โดยใชเซนเซอร Magnetometer บนสมารตโฟน
ที่ ติ ด ตั้ ง แอปพลิ เ คชั น Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox ในการวั ด ค า ความเข ม สนามแม เ หล็ ก สํ า หรั บ
ระบบปฏิบัติการ iOS

ภาพที่ 6 การติดตั้งอุปกรณทดลองวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรคูที่เปนฟงกชันของระยะหางวัดโดยใช
เซนเซอร Magnetometer บน iPhone 7 ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน (ก) Physics Toolbox Sensor Suite และ (ข) Phyphox
ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก

ราช

ภัฏร

ขั้นตอนการทดลอง
1. วัดความเข มสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กรูป ทรงตา ง ๆ ดวยแอปพลิ เคชัน Physics Toolbox
Sensor Suite และ Phyphox ที่ระยะหาง 0 – 12 เซนติเมตร
2. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็ก ( B( x) ) กับระยะหาง ( x ) ของการวัดคาแทงแมเหล็กทั้ง 3
รูปทรงเปรียบเทียบกันและเปรียบเทียบ n จากกราฟทดลองและทฤษฎี
3. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็ก ( B( x) ) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสี่ ( 1 x 4 ) แลว
นําคาความชันของกราฟไปคํานวณหาคาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรจากสมการที่ (7)

ผลการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

1. สนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวร (Dipole magnetic field)
ผลการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรรูปทรงรี กลมแบน และ ทรงกลม ดวย
เซนเซอร Magnetometer บนสมารตโฟน ดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox ดังแสดงใน
ภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ผลการทดลองสนามแมเหล็ก Dipole ที่เปนฟงกชันกับระยะหาง (x) วัดคาดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox
Sensor Suite (PTS) และ Phyphox (PP) ตามลําดับ
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สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)
Physics
Toolbox
Phyphox
Sensor Suite
0.8282
0.9423
0.9973
0.9893
0.9003
0.8753

ำไพ

ทรงรี
กลมแบน
ทรงกลม

รอยละของความคลาดเคลื่อน
Physics
Toolbox
Phyphox
Sensor Suite
3.63
20.63
2.70
7.77
2.83
0.83

พรร

แทง
แมเหล็ก

คายกกําลัง n
Physics
Toolbox
Phyphox
Sensor Suite
– 3.109
– 3.619
– 3.081
– 3.233
– 2.915
– 2.975

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 1 คายกกําลัง n สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และคารอยละความคลาดเคลื่อน ของแทงแมเหล็กรูปทรงตาง ๆ ของ
การวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว

ภัฏร

คาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเ หล็ กทรงรี ในภาพที่ 7(ก) วัดค าด วยแอปพลิเคชัน Physics
Toolbox Sensor Suite (PTS) และ Phyphox (PP) ตามลํา ดับ ไดคายกกําลัง n เทากั บ – 3.109 และ – 3.619 และคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.8282 และ 0.9423 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก
แบบ 2 ขั้วดวยแอปพิเคชัน Phyphox มีคาความเชื่อมั่นและวัดคาไดแมนยําสูงกวา โดยมีคาความคลาดเคลื่อนจากคาความ
เปนจริง (n = – 3) จากความสัมพันธในสมการที่ (3) รอยละ 3.63 และ 20.63 ตามลําดับ สวนคาตาง ๆ ของแทงแมเหล็ก
กลมแบนและทรงกลมดังสรุปคาในตารางที่ 1
จากภาพที่ 7(ข) หาคาไดโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว ของแทงแมเหล็กรูปทรงรี กลมแบน และ
ทรงกลม จากสมการที่ (4) ดังแสดงในตารางที่ 2

ราช

ตารางที่ 2 คาไดโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว ของแทงแมเหล็กรูปทรงรี กลมแบน และ ทรงกลม
ความชันของกราฟ, b
(เทสลา/เมตร)
แทงแมเหล็ก
Physics Toolbox Sensor Suite Phyphox
1.0  10–5
8.0  10–6
2.0  10–5

1.0  10–5
8.0  10–6
1.0  10–5

าลัย

ทรงรี
กลมแบน
ทรงกลม

ไดโพลโมเมนตแมเหล็ก, m
(แอมแปร/ตารางเมตร)
Physics Toolbox Sensor
Phyphox
Suite
50.0
50.0
40.0
40.0
100.0
50.0

มหา

วิทย

2. สนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรคู (Quadrupole magnetic field)
ผลการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรคูรูปทรงรี กลมแบน และ ทรงกลม
ดวยเซนเซอร Magnetometer บนสมารตโฟน ดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox ดังแสดง
ในภาพที่ 8
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พรร
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภัฏร

ภาพที่ 8 ผลการทดลองสนามแมเ หล็ก Quadrupole ที่เ ป นฟ งก ชันกั บ ระยะห า ง (x) วั ด ค า ด ว ยแอปพลิ เ คชัน Physics
Toolbox Sensor Suite (PTS) และ Phyphox (PP) ตามลําดับ

ราช

คาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเ หล็ กทรงรี ในภาพที่ 7(ก) วัดค าด วยแอปพลิเคชัน Physics
Toolbox Sensor Suite (PTS) และ Phyphox (PP) ตามลําดับ ไดคายกกําลัง n เทากับ – 3.857 และ – 3.904 และคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.9500 และ 0.9318 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก
แบบ 4 ขั้วดวยแอปพิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite มีคาความเชื่อมั่นและวัดคาไดแมนยําสูงกวา โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนจากคาความเปนจริง (n = – 4) จากความสัมพันธในสมการที่ (6) รอยละ 3.58 และ 2.40 ตามลําดับ สวนคา
ตาง ๆ ของแทงแมเหล็กกลมแบนและทรงกลมดังสรุปคาในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คายกกําลัง n สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และคารอยละความคลาดเคลื่อน ของแทงแมเหล็กรูปทรงตาง ๆ ของ
การวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว

วิทย

ทรงรี
กลมแบน
ทรงกลม

รอยละของความคลาดเคลื่อน
Physics
Toolbox
Phyphox
Sensor Suite
app
app
3.58
2.40
6.83
2.85
4.35
2.98

าลัย

แทง
แมเหล็ก

คายกกําลัง n
Physics
Toolbox
Phyphox
Sensor Suite
app
app
– 3.857
– 3.904
– 3.727
– 4.114
– 4.174
– 4.119

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)
Physics
Toolbox
Phyphox
Sensor Suite
app
app
0.9500
0.9318
0.9778
0.9825
0.8459
0.8254

มหา

จากภาพที่ 8(ข) หาคาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว ของแทงแมเหล็กรูปทรงรี กลมแบน
และ ทรงกลม จากสมการที่ (7) โดยที่ d = 8.00 มิลลิเมตร ดังแสดงคาตาง ๆ ในตารางที่ 4
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3.0  10–7
3.0  10–7
3.0  10–7

Phyphox
4.97
4.97
4.97
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3.0  10–7
3.0  10–7
3.0  10–7

ทรงรี
กลมแบน
ทรงกลม

ควอดูโพลโมเมนตแมเหล็ก, m
(แอมแปร/ตารางเมตร)
Physics Toolbox Sensor
Suite
4.97
4.97
4.97

พรร

ความชันของกราฟ, b
(เทสลา/เมตร)
แทงแมเหล็ก
Physics Toolbox Sensor Suite Phyphox
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สรุปผลและอภิปรายผล
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ราช
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ผลการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรที่เ ป นฟ งกชัน ของระยะหา งจาก
เซนเซอร ตามวิธีก ารทดลองของ Arribas และคณะ (Arribas et al, 2015: 065002) พบว า คา ความสัมพั น ธที่ไ ด มีความ
สอดคลองกันทั้งการวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox แสดงใหเห็นวาการวัดคาความ
เขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว ดวยเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟนมีความไว (sensibility) ความแมนยําและความเที่ยงตรงใน
การวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก และผลการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรที่เปน
ฟ งกชันของระยะห างจากเซนเซอร ตามวิธีการทดลองของ Arribas และคณะ (Arribas et al, 2020: 182-185) พบวาคา
ความสัมพันธที่ไดมีความสอดคลองกันทั้งการวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox แสดง
ใหเห็นวาการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว ดวยเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟนมีความไว (sensibility) ความ
แมนยําและความเที่ยงตรงในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก
ในขณะที่ ข องการศึก ษาค า ไดโพลโมเมนตแ ม เ หล็ก (m) ของแท ง แม เ หล็ ก ถาวรที่ ไ ด จ ากการวั ด ค า ความเข ม
สนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว ทั้งการวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox จะไดคาไดโพล
โมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรรูปทรงรี กลมแบน และทรงกลม ประมาณ 40, 50 และ 100 แอมแปรตอตาราง
เมตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Arribas และคณะ (Arribas et al, 2015: 065002) เชนเดียวกันคาควอดูโพล
โมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรที่ไดจากการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว ทั้งการวัดคาดวยแอปพลิเค
ชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox จะไดคาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรรูปทรง
รี กลมแบน และทรงกลม ประมาณ 4.97 แอมแปรตอตารางเมตร สอดคลองกับงานวิจัยของ Arribas และคณะ (Arribas et
al, 2020: 182-185)
การทดลองการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กโดยใชเซนเซอรสนามแมเหล็กบนสมารตโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน
Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox พบวา การวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว (dipole) ไดคาเลขยกกําลัง n
จากกราฟผลการทดลองเปนไปตามสมการที่ (3) และการวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว (dipole) ไดคาเลขยกกําลัง n จาก
กราฟผลการทดลองเปนไปตามสมการที่ (6) และคาไดโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว มีคามากกวา
ค าควอดูโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว ประมาณ 10 เทา แสดงให เห็นวาการประยุกตใชเซนเซอร
แมเหล็กบนสมารตโฟน (iPhone 7 ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้) มีความไวตอการวัดคาสนามแมเหล็ก คาที่วัดไดมีความแมนยําและ
เที่ยงตรงสูง จึงสรุปไดวาเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟนสามารถประยุกตใชเปนเครื่องมือวัดสนามแมเหล็กไดเปนอยางดี
และเหมาะกับการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกส เรื่อง สนามแมเหล็ก ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

มหา

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. ในการประยุกตใชสมารตโฟนในการวัดคาสนามแมเหล็กนั้นอาจจะใชแอปพลิเคชันอื่น ๆ นอกจากที่ใชทําการ

ทดลอง

2. ในการทําการทดลองอาจจะนําผลการทดลองที่ไดไปเปรียบเทียบกับการวัดดวยเครื่องเทสลามิเตอร
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ในการประยุกตใชสมารตโฟนในการวัดคาสนามแมเหล็กนั้นจําเปนอยางยิ่งตองตรวจสอบขอมูลสเปคตัวเครื่อง
สมาร ต โฟนก อ นว า บนสมาร ต โฟนมี เ ซนเซอร แ ม เ หล็ ก (Magnetometer) อยู ห รื อ ไม สามารถเข า ไปตรวจสอบได ที่
https://www.techmoblog.com/
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนที่ใชวัดหาคาความ
เขมของการสองสวาง (2) เพื่อทดสอบหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟจากความสัมพันธระหวางความเขมของการสองสวางกับ
ระยะทาง และ (3) เพื่อเปรียบเทียบหาคาความสวา งและกําลังไฟฟาของหลอดไฟระหวางการทดลองกับทฤษฎี โดยใช
หลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต เปนแหลงกําเนิดแสง และใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนและแอปพลิเคชัน Photone–Grow
Light Meter, Light Meter LM–3000, LUX Light Meter FREE และ Luminos Meter เปนเครื่องมือวัดความเขมของการ
สองสวางที่เปนฟงกชันของระยะหางยกกําลังสองผกผัน ผลการวิจัยพบวา แอปพลิเคชัน Photone–Grow Light Meter
มีประสิทธิภาพในการวัดคาความเขมของการสองสวางดีที่สุด แอปพลิเคชัน Luminos Meter วัดคากําลังไฟฟาไดแมนยํา
และเที่ยงตรงที่สุดและมีคาความคลาดเคลื่อนนอยที่สุดรอยละ 8.33 ชุดทดลองที่สรางขึ้นนี้สามารถนําไปใชเปนสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง แสงและความเขมของการสองสวาง ในรายวิชาฟสิกสไดเปนอยางดี
คําสําคัญ: กําลังไฟฟาของหลอดไฟ, เซนเซอรแสง, สมารตโฟนเซนเซอร

Abstract

มหา

วิทย

าลัย

The purposes of this research were, (1) to test the efficiency of applications on smartphones that
are used to measure illuminance light, ( 2 ) to find the light bulb power from the relationship between
illuminance light bulb and distance, and (3) to compare the illuminance light bulb and power of the lamp
during the experiment using. The light source is light bulb 6 Watt. The smartphone’s ambient light sensor
is illuminances detecting as an inverse distance squared with install Photone–Grow Light Meter, Light Meter
LM–3000, LUX Light Meter FREE, and Luminos Meter apps. The research results showed that, the Photone–
Grow Light Meter app had the best efficiency in measuring the luminous intensity. The Luminos Meter app
measured light bulb power with the most accurate and precise measurements and tolerances achieving at
least 8.33%. This experimental set can be used as a media for teaching and learning about light and intensity
of illumination as well as.
Keywords: Light bulb power, Ambient light sensor, Smartphone sensor
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บทนํา

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกสป จจุบั นครูยังคงจัด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนในรูป แบบที่เน นครู เ ป น
ศูนยกลาง เนนการสอนแบบบรรยายและการแกปญหาโจทย การใชสมการทางคณิตศาสตร เพื่อมุงเนนใหนักเรียนจดจํา
สมการ และการนําไปใช จึงทําใหนักเรียนขาดความรูความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกส ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาฟสิกสต่ําลง การสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหนักเรียนเขาใจทฤษฎี ปรากฏการณตาง ๆ และไม
สามารถแกปญหาโจทยปญหาแบบประยุกตได นอกจากนี้ในการเรียนวิชาฟสิกสผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการคิดที่เปน
ขั้นตอนจึงจะสามารถแกปญหาเพื่อหาคําตอบที่ถูกตองได การเรียนการสอนฟสิกสออนไลนในชวงการระบาดของเชื้อไวรัส โค
วิด – 19 จะทําใหนักเรียนขาดทักษะความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาฟสิกสมากยิ่งขึ้นเพราะไมสามารถลงมือทําการทดลองได
เนื่อ งจากขาดอุป กรณแ ละเครื่องมือ วัดในการทํ า การทดลอง (Bennett, Hinko and Izadi, 2021: 023102; Klein et al,
2021: 010117) โดยเฉพาะการทดลองในหัวขอเรื่อง แสงและความเขมของการสองสวาง ที่ตองใชลักซมิเตอรเปนเครื่องมือ
วัดคาความเขมการสองสวางของแสงและแหลงกําเนิดตา ง ๆ Salinas และคณะ (Salinas et al, 2018: 562 – 563) ได
ประยุกตใชเซนเซอรแ สงบนสมารตโฟนวัดคาความสวางของหลอดไฟนีออน ซึ่งพบวา คาความสองสวา งของหลอดนีออน
มีคาลดลงเปนฟงกชันผกผันของระยะหางและคาที่ไดมีความสอดคลองกันดีกับคาทางทฤษฎี Monteiro และคณะ (Monteiro
et al, 2017: 264 – 266) ประยุกตใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนวัดคาโพลาไรเซชันของแสงตามกฎของมาลุส คาความเขม
แสงที่วัดไดเปนไปตามกฎของมาลุส Viera และคณะ (Viera et al, 2014: 1–3) ไดประยุกตใชแทบเล็ตและ สมารตโฟนใน
การศึกษากฎกําลังสองผกผันของคาความเขมการสองสวางของแหลงกําเนิดแสงคาที่ไดมีความสอดคลองกันดีกับคาทางทฤษฎี
Kapucu (Kapucu, 2017: 055003) ไดประยุกตใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนวัดคาความเขมแสงที่เปนฟงกชันของระยะทาง
เพื่อนําคาไปหาอัตราเร็วและความเรงของการเคลื่อนที่ ในขณะที่ Sans และคณะ (Sans et al, 2017: 025301) ไดประยุกตใช
เซนเซอรแสงบนสมารตโฟนวัดคาประสิทธิภาพของแหลงกําเนิด คาที่ไดเปนไปตามกฎกําลังสองผกผันของระยะทาง จะเห็นได
วาเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนสามารถนํามาประยุกตใชเปนเครื่องมือวัดทางแสงอยางงายไดเปนอยางดีมีความแมนยําและ
ความเที่ยงตรงสูงจากขอมูลผลการวิจัยการประยุกตใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนขางตน ทําใหคณะผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญ
ของการใชสมารตโฟนประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน และผูเรียนสวนใหญจะมีสมารตโฟนใชกันอยูแลว ซึ่ง
การจั ดการเรียนรูในรายวิชาฟสิกส ปจจุบันมีการทดลองที่หลากหลายแตไมสามารถจัดกิจกรรมการทดลองไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากชุดการทดลองของรายวิชาฟสิกสนั้นมีราคาคอนขางสูง โดยเฉพาะในการทดลอง เรื่อง แสง ทําให
งบประมาณในการจัดสรรอุปกรณทางการศึกษาไมเพียงพอ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวจิ ัยจึงไดประยุกตใชเซนเซอรแสงบน
สมารตโฟนมาแทนการวัดคาความเขมการสองสวางของเครื่องมือลักซมิเตอร ในการศึกษาการทดลองวัดคาความเขมการสอง
สวางของหลอดไฟ LED ที่เปนฟงกชันของระยะหางและคํานวณหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ที่ใชในการทดลอง เพื่อ
สรางเปนชุดทดลองกิจกรรมการเรียนรูฟสิกส เรื่อง การหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ และเพื่อพัฒนาการเรียนรูและแกปญหา
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟสิกสใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิทย

1. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนทีใ่ ชวัดหาคาความเขมของการสองสวาง
2. เพื่อทดสอบหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟจากความสัมพันธระหวางความสวางกับระยะทาง
3. เพื่อเปรียบเทียบหาคาความสวางและกําลังไฟฟาของหลอดไฟระหวางการทดลองกับทฤษฎี

ทฤษฎีที่เกี่ยวของของการวิจัย

มหา

ความสองสวาง (Illuminance) ของผิวใด ๆ หมายถึง คาความเขมของการสองสวางที่ตกบนพื้นที่ผิวตอหนึ่งหนวย
พื้นที่ ถาพิจารณาพื้นผิวที่อยูหางจากหลอดไฟที่มีความเขมของการสองสวาง 1 แคนเดลลา เปนระยะทาง 1 เมตร ความสอง
สวางจะมีคา 1 ลักซ (Lux) โดยความเขมของการสองสวางแปรผกผันระยะหางกําลังสอง (Sans et al, 2017) ดังสมการที่ (1)
I

P
P

A 4 r 2

(1)

คาความสองสวางบนพื้นผิวใด ๆ จะแปรผันตรงกับความเขมของการสองสวาง และแปรผกผันกับคาระยะหางยก
กําลังสอง (Sans et al, 2017)
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(2)

ณี

E

จากสมการที่ (2) จะไดวา I  Er 2 เมื่อนําไปแทนในสมการที่ (1) จะไดวา
P  4 r 4 E

E
I
P
r
4r2

คือ ความสองสวาง (Lux)
คือ ความเขมของการสองสวาง (แคนเดลลา; cd)
คือ กําลังของหลอดไฟ (วัตต; W)
คือ ระยะหางจากหลอดไฟ ถึงผิวที่พิจารณา (m)
คือ พื้นที่ผิวที่แสงตกกระทบ (m2)

ำไพ

วิธีดําเนินการวิจัย

พรร

เมื่อ

(3)

ราช

ภัฏร

ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดออกแบบการทดลองวัดคาความสองสวาง (E) ของหลอดไฟขนาด 6 วัตต ที่เปนฟงกชัน
ของระยะหาง (r) ดังแสดงในภาพที่ 1 ประกอบดวย โคมไฟตั้งโตะใชหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ฐานตั้งสมารตโฟน สเกลวัด
ระยะหาง โดยใชเซนเซอร Ambient Light บนสมารตโฟน iPhone 6 plus เปนเครื่องมือวัดคาความสองสวางของหลอดไฟ
อย า งงา ย ด วยการติด ตั้ง แอปพลิเ คชัน (1) Photone–Grow Light Meter ที่พั ฒนาโดย Lightray Innovatio GmbH (2)
Light Meter LM–3000 ที่ พั ฒ นาโดย Lightray Innovatio GmbH (3) LUX Light Meter FREE ที่ พั ฒ นาโดย Nipakul
Buttua และ (4) Luminos Meter ที่พัฒนาโดย Virtua Technologies Pty Limited ดังแสดงในภาพที่ 2

วิทย

าลัย

ภาพที่ 1 การติดตั้งชุดอุปกรณการทดลองวัดคาความสวางของหลอดไฟขนาด 6 วัตต

มหา

ภาพที่ 2 แอปพลิเคชันที่ใชในการวัดคาความสองสวาง (ก) Photone–Grow Light Meter (ข) Light Meter LM–3000 (ค)
LUX Light Meter FREE และ (ง) Luminos Meter
ขั้นตอนการทดลอง ครอบแผนกระดาษบางสีขาวไวบริเวณปลายกระบอกทอของโคมไฟ ติดตั้งชุดทดลองดังภาพ
ที่ 1 ทําการวัดความสองสวางของแสงที่แวดลอมกอนเปดโคมไฟ แลวนําคาไปลบกับคาความสองสวาง (E) ที่วัดไดในระยะ
ตาง ๆ เปดโคมไฟ หลอด LED ขนาด 6 วัตต แลวนําสมารตโฟนไปวัดคาความสองสวางของแสงจากโคมไฟในระยะหาง 50,
40, 30, 20, 10 เซนติเมตร นําคาความสองสวางที่ไดไปคํานวณหาคาความเขมของการสองสวาง (I) ดังสมการที่ 1 จากนั้น
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง
(แกน x) กับคาความสวาง (E : Lux) (แกน y) ในลงโปรแกรม Microsoft
Excel เพื่อคํานวณหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ (P) ที่ไดจากการทดลองมาเปรียบเทียบกับคา ที่คํานวณไดจากทฤษฎีดัง
สมการที่ 3
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ผลการวิจัย

พรร

ณี

1. ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนที่ใชวัดหาคาความสองสวาง
การวัดคาความสองสวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต โดยใชเซนเซอร Ambient Light บนมารตโฟน iPhone 6
plus ดวยแอปพลิเคชัน (1) Photone–Grow Light Meter (2) Light Meter LM–3000 (3) LUX Light Meter FREE และ
(4) Luminos Meter ผลการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 1

ราช

ภัฏร

ำไพ

ตารางที่ 1 ความสองสวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต วัดคาดวยแอปพลิเคชันตาง ๆ
ความสองสวาง E (Lux)
ความสองสวาง E (Lux)
r
r
(m) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย
S.D. (m) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย
S.D.
Photone–Grow Light Meter app
Light Meter LM–3000 app
0.10 5700.00 6500.00 6400.00 6200.00 435.89 0.10 5400.00 5800.00 5800.00 5661.67 230.94
0.20 43.00 39.00 44.00 41.67 2.65 0.20 54.00 54.00 55.00 54.33 0.58
0.30 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.30 12.00 11.00 11.00 11.33 0.58
0.40 8.30
8.10
8.20
8.20
0.10 0.40 7.20
7.20
7.10
7.27
0.06
0.50 6.70
6.70
6.70
6.70
0.00 0.50 5.70
5.70
5.70
5.70
0.00
LUX Light Meter FREE app
Luminos Meter app
0.10 4166.00 3757.00 3757.00 3893.33 236.14 0.10 4493.00 4641.00 4641.00 4591.00 85.45
0.20 2441.00 2426.00 2729.00 2532.00 170.77 0.20 1349.00 1359.00 1338.00 1349.00 10.50
0.30 55.00 55.00 55.00 55.00 0.00 0.30 63.58 63.58 63.58 63.58 0.00
0.40 39.00 39.00 39.00 39.00 0.00 0.40 27.58 27.58 27.58 27.58 0.00
0.50 21.00 21.00 21.00 21.00 0.00 0.50 14.88 14.88 14.88 14.88 0.00

มหา

วิทย

าลัย

จากผลการทดลองวัดคาความสองสวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ดวยแอปพลิเคชัน 4 แอปพลิ เคชั น ใน
ตารางที่ 1 พบวา ที่ระยะหาง r = 0.10 เมตร การวัดคาความสองสวางดวยแอปพลิเคชัน Photone–Grow Light Meter ได
คาความเขมของการสองสวางมีคาสูงสุดเทากับ 6200 ลักซ รองลงมา คือ แอปพลิเคชัน Light Meter LM–3000, Luminos
Meter และ LUX Light Meter FREE ไดคาความเขมของการสองสวางเทากับ 5661.67 ลักซ 4591.00 ลักซ และ 3893.33
ลักซ ตามลําดับ เมื่อเลื่อนระยะหางออกเพิ่มขึ้นคาความเขมของการสองสวางมีคาลดลงแบบเอกซโพเนนเซียลดังแสดงดวย
กราฟเปรียบเทียบ ในภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา แอปพลิเคชัน Photone–Grow Light Meter มี ประสิทธิภาพในการวัดคา
ความเข ม ของการส อ งสว า งดี ที่ สุ ด จากแอปพลิ เ คชั น ทั้ ง 4 ที่ ติ ด ตั้ ง บนสมาร ต โฟน iPhone 6 plus ทั้ ง นี้ แ อปพลิ เ คชั น
Photone–Grow Light Meter และ Light Meter LM–3000 ผลิตโดย Lightray Innovatio GmbH ในขณะที่แอปพลิเคชัน
LUX Light Meter FREE ผลิต โดย Nipakul Buttua และ Luminos Meter ผลิ ตโดย Virtua Technologies Pty Limited
และเมื่อ เปรีย บเที ย บแอปพลิ เคชั นที่ผลิตโดย Lightray Innovatio GmbH ยัง พบวา แอปพลิ ชัน Photone–Grow Light
Meter มีประสิทธิภาพในการวัดคาความเขมของการสองสวางดีกวา Light Meter LM–3000 ที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกัน
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพที่ 3 กราฟเปรียบเทียบความสองสวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ที่วัดคาดวยแอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

2. การหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต
จากผลการทดลองคาความเขมของการสองสวาง (E) ในตารางที่ 1 นําคามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา
ความเขมของการสองสวาง (E) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสี่ (1/r4) จากความสัมพันธตามสมการที่ (3) ดังแสดง ใน
ภาพที่ 4

มหา

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความสองสวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ที่เปนฟงกชันของระยะหางยก
กํ า ลั ง สี่ วั ด ค า ดว ยแอปพลิ เ คชั น (ก) Photone–Grow Light Meter (ข) Light Meter LM–3000 (ค) LUX Light Meter
FREE และ (ง) Luminos Meter ตามลําดับ
จากภาพที่ 4 ซึ่งเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความเขมของการสองสวาง (E) กับเศษหนึ่งสวนระยะหาง
ยกกําลังสี่ (1/r4) ของการวัดคาความเขมของการสองสวางดวยแอปพลิเคชันทั้ง 4 แอปพลิเคชัน พบวา คาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R2) ของกราฟที่วัดคาความเขมของการสองสวาง (E) ดวยแอปพลิเคชัน Photone–Grow Light Meter (ภาพที่ 4
(ก)) Light Meter LM–3000 (ภาพที่ 4(ข)) และ Luminos Meter (ภาพที่ 4(ง)) มี คา เท า กั บ 99.74, 99.76 และ 94.51
ตามลําดับ นั่นคือกราฟเสนตรงที่ไดมีความเหมาะสมกับขอมูล ในขณะที่การวัดคาความเขมของการสองสวางดวย LUX Light
Meter FREE (ภาพที่ 4(ค)) มีคาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ของกราฟเทากับ 69.43 เนื่องจากแอปพลิเคชัน LUX Light
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พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meter FREE ผลิตใหใชงานกับ iPhone 7 ขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช iPhone 6 plus เปนเครื่องมือวัดจึงทําใหคา R2 มีคา
นอยกวา 90 นั่นเอง
ในการหาคากําลังไฟของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ที่วัดคาดวยแอปพลิเคชันทั้ง 4 แอปพลิเคชันนั้น คากําลังไฟฟาของ
หลอดไฟ คือ คาความชันของกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความเขมของการสองสวาง (E) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยก
กําลังสี่ (1/r4) นั่นเอง ดังนั้นจากกราฟผลการทดลองในภาพที่ 4 ไดคากําลังไฟดังสรุปคาในตารางที่ 2

ำไพ

ตารางที่ 2 คากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต วัดคาดวยแอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชันบนสมารตโฟน iPhone 6
plus
แอปพลิเคชัน
กําลังไฟ P (W)
% Error
Photone–Grow Light Meter
7.91
31.83
Light Meter LM–3000
7.22
20.33
LUX Light Meter FREE
4.30
28.33
Luminos Meter
5.50
8.33

ภัฏร

จากคากําลังไฟฟาในตารางที่ 2 พบวา การวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Luminos Meter ไดคาเทากับ 5.50 วัตต และ
มีคาคลาดเคลื่อนจากคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต เทากับ 8.33 % มีคาคลาดเคลื่อนนอยที่สุดซึ่งแสดงให
เห็นวาการวัดคาดวย Luminos Meter มีความแมนยําในการวัดคากําลังไฟของหลอดไฟขนาด 6 วัตต มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
การวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Photone–Grow Light Meter, Light Meter LM–3000 และ LUX Light Meter FREE แสดง
วา แอปพลิเคชัน Luminos Meter มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการทํางานในระบบการปฏิบัติการ iOS ของสมารตโฟน
iPhone 6 plus (iOS 12.5.5)

ราช

3. เปรียบเทียบหาคาความสองสวางและกําลังไฟฟาของหลอดไฟระหวางการทดลองกับทฤษฎี

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบหาคาความสองสวางและกําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ระหวางการทดลองกับทฤษฎี

วิทย

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50

การทดลอง
คาความสองสวาง
คากําลังไฟฟาของ
E (Lux)
หลอดไฟ P (W)
4277.67
5.09
1352.00
5.09
63.58
5.09
27.58
5.09
14.88
5.09

าลัย

ระยะ
(m)

ทฤษฎี
คาความสองสวาง คากําลังไฟฟาของ
E (Lux)
หลอดไฟ P (W)
4775.00
6.00
298.50
5.99
59.00
6.00
18.61
5.99
7.64
6.00

มหา

จากการหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟจากความสัมพันธระหวางความสองสวางกับระยะทาง โดยผูวิจัยใชหลอดไฟ
LED ขนาด 6 วัตต เป นแหลงกําเนิดแสง และเลือกใชแอปพลิเคชันสําหรับ ตรวจวัดค า ความส อ งสวา งของหลอดไฟ คื อ
Luminos Meter เนื่องจากใหคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED มีคาใกลเคียงกับกําลังไฟฟาของหลอด LED ขนาด 6 วัตต ที่ใช
เปนหลอดไฟในการทดลองวิจัยครั้งนี้นั่นเอง เมื่อวัดความสองสวางแลวมาคํานวณหากําลังไฟฟาของหลอดไฟ
ผล
กําลังไฟฟาที่ไดจากการทดลองเฉลี่ย คือ 5.09 วัตต ดังนั้นประสิทธิภาพของหลอดไฟลดลงไป 15.10% (สัมประสิทธิ์การ
ดูดกลืนแสงของกระดาษที่นํามาใชกรองแสง)
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สรุปผลและอภิปรายผล

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนที่ใชวัดหาคาความสองสวาง ของหลอดไฟ LED
ขนาด 6 วัตต ดวยแอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 3 พบวา คาความสองสวางของหลอดไฟ
LED มีคาลดลงเปนฟงกชันของระยะหางสอดคลองกับการทดลองของ Voudoukis and Oikonomidis (Voudoukis and
Oikonomidis, 2017: 23 – 27) Salinas และคณะ (Salinas et al, 2018: 562 – 563) และ Sans และคณะ (Sans et al,
2017: 025301) เมื่อระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสงกับเซนเซอรแสงอยูหางกันมากขึ้นความสองสวางที่วัดไดจะมีคาลดลง
เปนไปตามกฎกําลังสองผกผัน นอกจากนี้การใชแอปพลิเคชันวัดคาความสองสวางของแสงตางกันคาที่วัดไดก็มีคาแตกตางกัน
ไป แมวาแอปพลิเคชันนั้นจะผลิตโดยบริษัทเดียวกันก็ตาม ดังจะเห็นไดจากผลการทดลองวิจัยที่ได โดยใชแอปพลิเคชันของ
บริษัท Lightray Innovatio GmbH คือ Photone–Grow Light Meter และ Light Meter LM–3000 พบวาแอปพลิเคชัน
Photone–Grow Light Meter มี ป ระสิทธิภ าพในการวัดค าความเขมของการสอ งสว า งไดดีก ว า Light Meter LM–3000
ที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกัน เมื่อนํามาแอปพลิเคชันที่ไดจากการหาประสิทธิภาพมาวัดหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ขนาด
6 วัตต ดังแสดงในตารางที่ 2 ไดคาเทากับ 5.50 วัตต เมื่อวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Luminos Meter และมีคาคลาดเคลื่อนนอย
ที่สุด คือ 8.33 % ผลการทดลองที่ไดนี้สอดคลองกับการวิจัยของ Sans และคณะ (Sans et al, 2017: 025301) ในการทดลอง
หาคากําลังไฟฟาของหลอด Incandescent และหลอด halogen lamps ซึ่งมีคาความคลาดเคลื่อนเพียง 1.50 % และ 2.30
% ตามลําดับ จากผลการทดลองวิจัยแสดงใหเห็นวาเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนมี ความแมนยําและมีความเที่ยงตรงสูงเหมาะ
สําหรับใชในการทดลองฟสิกส เรื่อง แสง และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแสง เชน การวัดคาการดูดกลืนและการกระเจิงแสง
(Malisorn et al, 2020: 015012) เปนตน และเมื่อเปรียบเทียบหาคาความสวางและกําลังไฟฟาของหลอดไฟระหวางการ
ทดลองกับทฤษฎี จากผลการทดลองวัดคาความสองสวางและหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ดวยแอป
พลิเคชัน Luminos Meter ใหคาความแมนยําในการวัดคาดีที่สุด การหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ โดยคํานวณจากคาความ
สองสวางที่วัดดวยแอปพลิเคชัน Luminos Meter พบวา หลอดไฟซึ่งมีกําลังไฟฟา 6 วัตต เมื่ อวัดความสองสวางแลวมา
คํ านวณหากํ าลังไฟฟา ของหลอดไฟ ผลกําลังไฟฟา เฉลี่ยที่ไ ด คือ 5.09 วัตต สรุปได วา หลอดไฟมี ประสิทธิภาพลดลงไป
15.10% (เปนคาการดูดกลืนแสงของกระดาษ) ทั้งนี้คาความคลาดเคลื่อนและประสิทธิภาพของหลอดไฟที่ลดลงอาจเกิดจาก
เซนเซอรการตรวจจับแสงที่ระยะเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองวิจัยการประยุกตใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนวัดคาความสอง
สวา งของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต คา ที่วัดดวยแอปพลิเคชัน Luminos Meter จะใหคากําลังไฟฟ าใกลเคียงกั บขนาด
กําลังไฟฟาของหลอดไฟจริง แสดงใหเห็นวาเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนมีความแมนยําและมีความเที่ยงตรงสูงในการทดลอง
วัดคาความสองสวางของแหลงกําเนิดแสง และกิจกรรมการทดลองที่ไดพัฒนาขึ้นมานี้เหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนฟสิกส เรื่อง แสงและความเขมของการสองสวาง ทั้งใหระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

ขอเสนอแนะการวิจัย

วิทย

1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรพิจารณากําลังไฟฟาของหลอดไฟที่มีกาํ ลังขนาดที่หลากหลาย
2. ในการออกแบบการทดลองควรมีการเปรียบเทียบสมารตโฟนในระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยดดวย
3. ชุดการทดลองนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการกิจกรรมการเรียนการสอนได

กิตติกรรมประกาศ

มหา

งานวิ จั ย นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นของโครงการวิ จั ย การพั ฒ นาชุ ด สื่ อ นวั ต กรรมการเรี ย นรู
วิท ยาศาสตร และเทคโนโลยีโ ดยใชเทคโนโลยีส มารตโฟนเซนเซอรเปนเครื่อ งมือ วัดสํ าหรับ การจัด การเรีย นรูบ นพื้ น ฐาน
สมรรถนะ คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในแผนงานวิจัยพื้นฐาน-มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ที่ใหการสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ และเพื่อการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เด็ก
ปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 4-5 ป กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลเลย ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย
จัง หวัด เลย จํ า นวน 35 คน โดยเลือ กวิธีก ารเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้น ผู วิ จั ย ทํ า การทดสอบ
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กโดยใชกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยเด็กที่ไดคะแนนการทดสอบ
ความสามารถการใชกลามเนื้อมัดเล็กอยูในระดับพอใชและปานกลาง จํานวน 35 คน เพื่อรับการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อ
มือ ซึ่งใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาในการทํากิจกรรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แผนการจัดประสบการณกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ จํานวน 8 หนวย และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ จํานวน 20 ขอ ที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางพัฒนาการกับจุดประสงค (IOC) ทั้งฉบับเทากับ 0.88 การวิจัยครั้งนี้ใชแผนการวิจัยแบบ One –
Group Pretest – Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample
ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือเด็กมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กหลังจาก
ไดรัการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือโดยภาพรวม ( x= 47.13 ) อยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ทั้ ง 4 ดาน ไดแก ดา นความคลองแคลวในการใชกล ามเนื้อ มั ดเล็กอยู ในระดั บ (
x=11.86 ) ดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็กอยูในระดับ( x= 11.60 ) ดานความสามารถในการควบคุมการใช
กลามเนื้อมัดเล็กอยูในระดับ ( x = 12.07 ) และดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาอยูในระดับ ( x = 11.60 อยูใน
ระดับดี เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ผล
การวิเคราะหหาประสิทธิ์ภาพของแบบฝกทักษะความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือทั้งหมด 4 ดาน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.60 /83.45ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80 จากผลการวิจัย
สรุปวาการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัย ดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้น
คําสําคัญ: กลามเนื้อมัดเล็ก, กิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ, เด็กปฐมวัย

Abstract

มหา

The purposes of this study were to develop fine motor of early childhood children, before and
after doing hand muscle exercise, and to find the efficiency of the exercise as the standard criterion 80/80.
Kindergarten 2 / 2 students of Anubanloei school, Kutpong sub- district, Muang Loei district, Loei province,
were included as a sample which was selected by using a purposive sampling method. Researchers tested
the fine motor ability of the sample then, selected 3 5 students who were at a fair and poor level to
participate in the hand muscle exercise for 8 weeks, 3 days a week, an hour per day, totally 24 hours. The
research instruments used were 8 units of the experience plan of hand muscle exercise and 2 0 items of
the test to measure the fine motor ability of early childhood children with hand muscle exercise, its index
132

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------of development-objective congruence (IOC) was totally 0.88. The research followed one–group pretest–
posttest design. The data was statistically analyzed by using dependent sample t-test.
The findings indicated that 1) the children's fine motor ability after doing hand muscle exercise was
overall at a good level (x= 47.13), and to divide into 4 subjects; the subject of fine motor agility was at (x=
11.86) level; the subject of fine motor flexibility was at (x= 11.60) level; the subject of the ability to control
fine motor was at ( x= 12.0 7) level; the subject of coordination between hands and eyes was at a good
level (x= 11.60). The fine motor ability of the early childhood children after doing hand muscle exercise
was higher than before significantly at .01 level. 2) The result of efficiency analysis of the exercise in the 4
subjects was 81. 60/ 83. 45, which was higher than the criterion set, 80/ 80. In conclusion, the fine motor
ability of the early childhood children after doing hand muscle exercise was higher.
Keywords: Fine motor, Hand muscle exercise, and Early childhood
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การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป บริบูรณอยางเปนองครวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพภายใต
บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรักความเอื้ออาทรและความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชี วิ ต ให เ ด็ ก พั ฒ นาไปสู ค วามเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ เ กิ ด คุ ณ ค า ต อ ตนเอง ครอบครั ว สั ง คม และประเทศชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 2) นักการศึกษาทุกสาขาทั่วโลกตางใหความสําคัญและใหความสนใจดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดวยความเชื่อวาการเรียนรูในชวงวัยนี้มีผลกระทบในระยะยาวตอคุณภาพชีวิตของคน เพราะเปนชวงที่สมองมีการเจริญเติบโต
ในอัตราสูงสุด ซึ่งสิ่งแวดลอมที่ดีรอบตัวเด็กไมวาจะเปนการเลี้ยงดู การดูแลอยางอบอุน การใกลชิด การชวยเหลือ และการ
ปกปองจากอันตราย รวมถึงความพรอมในการตอบสนองความตองการพื้นฐานตามวัยไดอยางเหมาะสมทุกดาน เปนพื้นฐาน
สําคัญที่จะสงผลตอสติปญญาสมรรถนะ และความสามารถของเด็กอยางถาวร เพื่อใหเด็กเจริญเติบโตสมวัยและอยูในสังคมได
อยางมีความสุข (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 1)
พัฒนาการดานรางกายของเด็กเปนพัฒนาการดานหนึ่งที่มีความสําคัญ ดังนั้นการเตรียมความพรอมและการพัฒนา
รางกายของเด็กใหพัฒนาเจริญเติบโต แข็งแรงจึงเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันกับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการกลามเนื้อ
มัดเล็ก ซึ่งจะทําใหเด็กมีความพรอมในการเรียนรู โดยการสรางเสริมความสามารถในการหยิบจับ ขีดเขียน และทํากิจกรรม
ที่ตองใชกลามเนื้อนิ้วมือ ฝามือ และขอตอตาง ๆ เพื่อสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กโดยการพัฒนากลามเนื้อนิ้วมือ ฝกฝน
ใหเด็กไดใชมือในการทํากิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การจับ การหยิบ การแกะ การปนวัสดุอุปกรณสิ่งของตาง ๆ และการทํา
กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันตามวัยอยางเหมาะสม การสงเสริมการใชกลามเนื้อมือ
ไมเพียงแตพัฒนาใหกลามเนื้อนิ้วมือแข็งแรงเทานั้น แตยังเปนการสงเสริมความสามารถของการใชสายตากับมือใหประสาน
สัม พั นธกันดวย จะเห็นไดวาการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กจึงเปนสิ่งที่สํา คัญ สําหรับเด็ กปฐมวัย และเด็ กตองไดรับ การจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมฝกฝนใหเด็กไดใชกลามเนื้อเล็ก หรือการใชมือ การใชนิ้วมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ อยาง
หลากหลาย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551 : 100 - 102)
ความสามารถในการใช กลามเนื้อ มัดเล็กมีความสําคัญ และมีป ระโยชนต อการดํ ารงชีวิต ของเด็ก ปฐมวัยเพราะ
กลามเนื้อมัดเล็กเปนสวนหนึ่งในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ เชน ติดกระดุม ผูกเชือกรองเทา เทน้ําใสแกว ดื่มนม รับประทาน
อาหาร การทํางานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน หากเด็กสามารถใชกลามเนื้อมัดเล็กไดอยางคลองแคลว มือและสายตาทํางานได
อยางประสานสัมพันธกันดี เด็กก็จะไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ไดอยางสนุกสนานและประสบความสําเร็จตามความสามารถ
ของแตละชวงวัย อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมของกลามเนื้อแขน มือ และนิ้วมือสําหรับการเขียน หนังสือในระยะตอไป
เพราะหากเด็กไมพรอม และทําไมไดอยางที่เพื่อนๆ ทํา อาจเกิดความคับของใจหรือเกิดความรูสึกลมเหลวทําใหขาดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่งไมเปนผลดีตอการสรางความมั่นใจในตัวเองในอนาคตของเด็ก (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2552 : 10) ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัยใหสามารถใชไดอยาง
คลองแคลว ทํางานอยางประสานสัมพันธกันกับสายตาจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อเปนพื้นฐานการตอยอดกิจกรรมและกิจวัตรอื่น ๆ
ตอไปในอนาคต ซึ่งการที่จะใหเด็กใชกลามเนื้อมัดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองไดรับการฝกฝนและสงเสริมให
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพียงพอตอเนื่อง เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยที่รางกายและสมองกําลังเจริญเติบโต อยางรวดเร็ว เด็กวัยนี้สามารถเรียนรูจาก
การใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสํารวจ ไดเลน ทดลอง คนพบดวยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย จึง
ไมไดมุงที่การพัฒนาสติปญญาเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงการดูแล การสงเสริมพัฒนาการเพื่อใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพ
และมีฐานความสามารถพรอมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน จึงเปนการพัฒนาและสรางเสริมการเรียนรูใหสมบูรณตามวัยผาน
การลงมือปฏิบัติและการสัมผัสวัตถุสิ่งของ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551 : 44)
จากการสังเกตและศึกษาพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/2 ของโรงเรียนอนุบาลเลย
พบวา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย เด็กสวนใหญมีปญหาความสามารถ
ในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก สงผลใหการใชชีวิตประจําวันของเด็กมีพัฒนาการที่ลาชา เชน ไมมีความคลองตัว ทักษะในการ
ประสานการใชมือและสายตาไมสัมพันธกัน ไมสามารถใชมือไดอยางคลองแคลว ในการหยิบจับสิ่งของตาง ๆ ในหองเรียน และ
การชวยเหลือตนเองตามวัย ทําใหเด็กเกิดความคับของใจ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะตองพึ่งพาครูในการปฏิบัติกิจกรรม
เหลานี้อยูเสมอ มีผลตอการปรับตัวเขากับเพื่อน ๆ ในหองเรียน ซึ่งสาเหตุเบื้องตนมาจากเด็กไมไดรับการฝกฝนหรือสงเสริมให
ใชมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากสภาพการอบรมเลี้ยงดูของพอแมที่มักไมปลอยใหเด็กทํากิจกรรมตาง ๆ
ดวยตนเองและกระบวนการจัดกิจกรรมของครูผูสอนในโรงเรียนยังขาดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อมัด
เล็กอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งทําใหมีผลตอการใชชีวิตประจําวันและการเรียนรูของเด็กในเรื่องตาง ๆ
ดั ง นั้ น ผู วิจั ย จึงสนใจศึกษาการพัฒนากลา มเนื้ อ มัดเล็ก เด็ก ปฐมวัย ดวยกิจ กรรมบริหารกลามเนื้อมือ
โดยมี วัตถุ ประสงคเพื่ อพั ฒนากลามเนื้อ มัด เล็กของเด็กปฐมวัยใหสามารถชว ยเหลือตนเองในการทํ า กิ จ กรรมตาง ๆ ใน
ชีวติ ประจําวันได

วัตถุประสงคของการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย

ราช

1. เพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
2. เพื่อการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80

1. กลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยหลังทํากิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากกวากอนทํากิจกรรม
บริหารกลามเนื้อมือ
2. สื่อการเรียนรูการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กสําหรับเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากร ไดแก เด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลเลย ตําบลกุดป อง อําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
กลุ ม เป า หมาย ได แ ก เด็ ก ปฐมวั ย ชาย – หญิ ง อายุ ร ะหว า ง 4-5 ป กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าล 2/2
โรงเรียนอนุบาลเลย ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 35 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ซึ่ งใชเกณฑ การพิจ ารณาจากผลการทดสอบความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กโดยใช กิจ กรรมบริห าร
กลามเนื้อมือ โดยเด็กที่ไดคะแนนการทดสอบความสามารถการใชกลามเนื้อมัดเล็กอยูในระดับพอใชและปานกลาง
ระยะเวลาในการศึ ก ษา คื อ ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2562 จํ า นวนเวลาในการทํ า กิ จ กรรม 8 สั ป ดาห
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก พัฒนาการดานรางกาย เรื่องกลามเนื้อมัดเล็ก และกิจกรรมที่สงเสริมกลามเนื้อมัดเล็ก
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก
ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 4 ดาน ประกอบดวย
1) ความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
2) ความยืดหยุนในการใชกลามเนือ้ มัดเล็ก
3) ความสามารถในการควบคุมในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
4) การประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
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กรอบแนวคิดการวิจัย

พรร

ณี

ตัวแปรตน
กิจกรรมการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก
แบบทดสอบกอน-หลังการทํากิจกรรม
ตัวแปรตาม

การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็ก
ปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ

ภัฏร

ำไพ

การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. ความคลองแคลวในการใชกลามเนือ้ มัดเล็ก
2. ความยืดหยุนในการใชกลามเนือ้ มัดเล็ก
3. ความสามารถในการควบคุม
4. การประสานสัมพันธระหวางมือกับตา

วิธีดําเนินการวิจัย

าลัย

ราช

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) แผนการจัดประสบการณกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ จํานวน 8 หนวย ไดแก หนวยลอยกระทง หนวยกลางวัน
กลางคืน หนวยเศรษฐกิจพอเพียง หนวยเทคโนโลยีและการสื่อสาร หนวยวันขึ้นปใหม หนวยสนุกตัวเลข หนวยขนาด รูปราง
รูปทรง และหนวยฤดูหนาว
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ไดใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-test Design เสริมพงศ วงศกมลา
ไสย (2548 : 57) โดยมีลักษณะการวิจัย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-test Design
นักเรียน
Pre - Test
Treatment
T1

X

วิทย

กลุมเปาหมาย

Post -Test
T2

T1 หมายถึง ทดสอบกอนการทํากิจกรรมง (Pre-Test)
X หมายถึง สื่อการเรียนรูการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก
T2 หมายถึง ทดสอบหลังการทํากิจกรรม (Post-Test)

มหา

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1) ผู วิ จั ย นํ า แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการใช ก ล า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ของเด็ ก อายุ 4-5 ป ทํ า การทดสอบ
กอนการทดลอง (Pre Test) กั บนักเรีย นกลุมเปา หมาย เพื่อ วัดความสามารถในการใช กลามเนื้อมั ดเล็กและเก็บคะแนน
ในการประเมินแบบทดสอบไวเพื่อวิเคราะหขอมูลในขั้นตอไป
2) ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมโดยการใชแผนการจัดประสบการณกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ จํานวน 8 หนวย ใช
เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห โดยทดลองสัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาในการทํากิจกรรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง
3) ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยใหกลุมตัวอยางไดรับกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือโดยมีขั้นตอน ดังนี้
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขั้ น นํ า ครู นํ า เข า สู กิ จ กรรมโดยการใช เ พลง คํ า คล อ งจอง และท า ทางเพื่ อ กระตุ น ให เ ด็ ก สนใจ
และสรางความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก มือ นิ้วมือกอนเขาสูกิจกรรม
ขั้นดําเนินกิจกรรม ครูแนะนํากิจกรรม วัสดุ/อุปกรณ พรอมอธิบายวิธีทําและสาธิตวิธีการทํากิจกรรม
และใหเด็กลงมือปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ขั้นสรุป ครูใหเด็กเลาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตัวเองไดทํา บันทึกภาพถาย และประเมินผลงานของเด็ก
4) เมื่อดําเนินการครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน (Post Test) เมื่อสิ้นสุดการทดลองตามกิจกรรมการ
พั ฒนากลามเนื้อมัดเล็กให เด็ก ๆ ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ป โดยใช
แบบทดสอบหลังเรียน
5) ผูศึกษารวบรวมขอมูลไปวิเคราะห สรุปและรายงานผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1) ศึ กษาเอกสาร ตํา รา และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ งกั บความสามารถในการใช กลามเนื้อ มั ดเล็ก และแบบทดสอบ
วัด ความสามารถในการใชก ลา มเนื้อ มัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย ดว ยกิ จ กรรมบริห ารกล ามเนื้ อ มือ ดั งนี้ งานวิจั ย ที่เ กี่ ย วข อง
กับความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของ รวิพร ผาดาน (2557) ผกากานต นอยเนียม (2556) กิตติยา แกวขอมดี
ชยา ธนธัญ ชู โชติ (2554) และ ญาณิศา บุญพิมพ (2551) จากการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจั ยที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกั บ
การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผูวิจัยทําการคัดเลือกวิธีการประเมินความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กโดยการใช
แบบทดสอบเชิงปฏิ บัติจริ ง ใหเด็กลงมือกระทํา กับ อุป กรณที่ ใชในการทดสอบ จากนั้น นํามาปรั บปรุง และสรา งเพิ่ ม เติม
ใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กอายุ 4-5 ป
2) กําหนดลักษณะของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ดของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ ดังนี้
2.1) เป น แบบทดสอบเชิง ปฏิบั ติจ ริง โดยใหเ ด็ก ลงมือ กระทํา ปฏิบั ติจ ริ ง กั บ อุ ป กรณที่ ใช ในการทดสอบวัด
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
2.2) การสรา งแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ดวยกิจกรรมบริห าร
กลามเนื้อมือ ซึ่งเปนแบบทดสอบเชิงปฏิบัติจริง แบงออกเปน 4 ชุด จํานวนชุดละ 5 ขอ ดังนี้
ชุดที่ 1 วัดความสามารถดานความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ชุดที่ 2 วัดความสามารถดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ชุดที่ 3 วัดความสามารถดานความสามารถในการควบคุมการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ชุดที่ 4 วัดความสามารถดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
3) สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดความความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรม
บริหารกลามเนื้อมือ ประกอบไปดวย คําชี้แจง คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ และการดําเนินการ
4) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาความเหมาะสมของแบบทดสอบและเกณฑ
การใหคะแนนความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กจํานวน 3 ทาน คือ
1. คุณครูศิราวัลย ชานุชิต ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเลยอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
2. คุณครูสุธาดา จันโทมา ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3. ดร.แพรวนภา เรียงริลา อาจารยประจําสาขาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
5) นํ าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลา มเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน โดยปรับปรุง แกไขตามความคิดเห็นและขอแนะนําในเรื่องการปรับภาษา
ในคําสั่งบางรายการใหมีความชัดเจน ตรงประเด็นเพิ่มขึ้น และปรับเวลาที่ใชในการทดสอบใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
6) การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็ กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ลงความเห็น และใหคะแนน
แบบทดสอบ แล วนํ า คะแนนที่ ไดจ ากการลงความเห็น ของผูเชี่ย วชาญทั้ง 3 ทา น หาคา ดั ชนีค วามสอดคล อ ง ระหวาง
แบบทดสอบกั บ จุด ประสงคก ารเรีย นรู (IOC) โดยใชเ กณฑคุณ ภาพสูตรของโรวิเนลลีแ ละแฮมแบลตัน (Rowinelli and
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ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hambleton 1977, อางใน บุญชม ศรีสะอาด 2554 : 64-65) โดยมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 จากการ
ทดลองปรากฏว า กฎเกณฑ ก ารให ค ะแนนความสามารถในการใช ก ล า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ได ค า IOC = 0.88 ในทุ ก ข อ
ของความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
7) นํารางแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
ไปทดลองใช (Try out) กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน
8) นํ าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลา มเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
ที่ปรับปรุงฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูศึกษาไดจําแนกผลการวิเคราะหออกเปน ดังนี้
1) วิเคราะหหาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก
2) วิเคราะหเปรียบเทียบผลการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ กอนเรียนและ
หลังเรียนของเด็กปฐมวัย โดยใชการทดสอบคา T แบบ (Dependent Sample)
3) วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือสําหรับเด็กปฐมวัย
สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1) การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 จากสูตร E1/E2
2) สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D)
3) สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการตรวจสอบสมมติ ฐ านของคะแนนเฉลี่ ย ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ใช สู ต ร t-test
(Dependent Sample)
4) การแปลผลระดับของความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก

คะแนน
48.1 – 60
36.1 – 48

ระดับความสามารถ

มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดับดีมาก
มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดับดี
มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดับดีปานกลาง

าลัย

24.1 – 36

ราช

ตารางที่ 2 การแปลผลระดับของความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในภาพรวม

12.1 – 24
0 – 12

มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดับพอใช

มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดับปรับปรุง

วิทย

ตารางที่ 3 การแปลผลระดับของความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในดานความคลองแคลว ดานความ
ยืดหยุน ดานความสามารถในการควบคุม ดานการประสานสัมพันธของมือและตา
คะแนน
ระดับความสามารถ
มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดับดีมาก

9.0 – 12.0

มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดับดี

6.1 – 9.0

มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดับดีปานกลาง

3.1 – 6.0

มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดับพอใช

มหา

12.1 – 15.0

0–3

มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดับปรับปรุง
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ณี

ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย

35 15 6.00
35 15 5.93
35 15 6.00

.53
.70
.65

พอใช
พอใช
พอใช

11.86
11.60
12.07

1.19
.73
.79

ำไพ

1. ดานความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
2. ดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
3. ด า นความสามารถในการควบคุ ม การใช
กลามเนื้อมัดเล็ก
4. ดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
รวม

พรร

ตาราง 5 คา สถิ ติแสดงระดับความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ กของเด็ก ปฐมวัยด วยกิ จ กรรมบริหารกล ามเนื้ อ มือ
ทั้งโดยรวมและรายดานกอนและหลังการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
N K
กอนการจัดกิจกรรม
หลังการจัดกิจกรรม
ระดับ (𝐗)
S
ระดับ
(𝐗) S

35 15 5.86 .83
35 60 23.80 1.78

พอใช
พอใช

11.60
47.13

.99
2.50

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ราช

ภัฏร

เด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ดังนี้
1. มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ โดยรวมหลังการจัด
กิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา หลังการจัดกิจกรรมบริห ารกลามเนื้อมื อสงผลใหเด็กมีความสามารถในการใช กลา มเนื้ อมั ดเล็กทั้ ง 4 ดา น ไดแก
ดานความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ดานความสามารถในการควบคุม
การใชกล ามเนื้อมัดเล็ก และดานการประสานสัมพันธร ะหวา งมือกับตาอยูในระดับ ดี สูงกวา กอนการจั ดกิ จกรรมบริหาร
กลามเนื้อมืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

าลัย

ตารางที่ 6 ประสิทธิภ าพของแบบฝกทักษะความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิ จกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ
จํานวนดานความสามารถในการใช
ประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพดานผลลัพธ (E2)
กลามเนื้อมัดเล็ก
4
81.60
83.45
2. ประสิทธิภาพของการใชกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือมีป ระสิทธิภาพ เท ากับ 81.60/83.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
80/80 ที่ตั้งไวและสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2

วิทย

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ และเพื่อการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 ผลการวิจั ยพบวา เด็กปฐมวัยก อนการ
จัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และประสิทธิภาพของการใชกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
ทั้งนี้สามารถอภิปรายไดดังนี้
1. การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ หลังการจัดกิจกรรมสูงกวา
กอนการจัดกิจกรรม โดยมีความสามารถสูงขึ้นทุกดาน คือ
1.1) ดานความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กกอนการจั ด
กิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ ( x= 6.00 ) หลังการจัดกิจกรรม ( x= 11.86 ) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อ
มือในกิจกรรมการหยิบเมล็ดถั่วเขียวใสจานครั้งละ 10 เมล็ด การรอยหลอดแบบเสนตรงได 5 เสน การเลือกภาพตามคําสั่งได
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ราช
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ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ภาพ การเลือกสีตามคําสั่งได 6 สี และการติดกระดุม 4 เม็ด เด็กไดฝกการใชนิ้วมือหยิบ จับ สัมผัส ลงมือปฏิบัติจริงรวมถึง
ครูใชการสังเกตจากสภาพจริง ที่สามารถชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของพัฒนาการและความสามารถของเด็กแตละคน จึงชวยให
เด็กสามารถพัฒนาดานความคลองแคลวของกลามเนื้อมัดเล็กไดเร็วขึ้น ซึ่งในระยะแรกของการจัดกิจกรรมจากการสังเกตความ
คลองแคลวในการใชมือของเด็ก พบวา เด็กสวนใหญสามารถใชมือในการทํากิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือไดแตยงั ไมคลองแคลว
จึงใชผลจากการสังเกตไปปรับกิจกรรม โดยกระตุนใหเด็กกลาที่จะทํากิจกรรมมาขึ้นและใหคลองแคลวมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับ บรูเนอร (Bruner) ที่กลาววา เด็กเรียนรูดวยการกระทําเปนขั้นเปนตอนที่เด็กไดเรียนรูเกิดจากประสาทสัมผัส (ทิศนา แขม
มณี, 2553 : 76) ทําใหเด็กไดฝกฝนการใชมอื และใชนิ้วมือ มีความคลองแคลวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงสงผลใหเด็กมีคะแนนเฉลี่ย
ในดานความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็กเพิ่มสูงขึ้น
1.2) ดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กกอนการจัดกิจกรรม
บริหารกลามเนื้อมือ ( x= 5.93 ) หลังการจัดกิจกรรม ( x= 11.60 ) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมบริหารกล ามเนื้อมือ
ในกิจกรรมการคีบเมล็ดถั่วแดง 10 เมล็ด การเปดฝาขวดน้ําพลาสติก 4 ขวด การปดฝาขวดน้ําพลาสติก 4 ขวด การปนดิน
น้ํามันใหเปนทรงกลม 3 กอนขนาดเทากัน การกดดินน้ํามันใหเปนทรงกลมลงแบบแมพิมพ จํานวน 3 แบบ เด็กไดใชนิ้วมือ
หยิบ จับ สัมผัส ลงมือปฏิบัติจริง ทําใหกลามเนื้อมัดเล็กเกิดความยืดหยุนเปนความสามารถในการโคง การงอมือ หรือนิ้วมือ
และการเคลื่อนไหวไดงายขึ้น รวมถึงครูมีบทบาทในการสังเกตความสามารถในการใชมือและนิ้วมือในขณะที่เด็กกําลังปฏิบัติ
กิจกรรม ทําใหครูสามารถมองเห็นพัฒนาการของเด็กแตละคนไดชัดเจนตามความสามารถแตละบุคคลมากยิ่งขึ้น ถาพบวาเด็ก
คนไหนมีปญหาในดานความยืดหยุนของมือและนิ้วมือ ครูจะเขาไปแนะนํา และกระตุนการฝกปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริม
ให พั ฒ นาการของเด็ ก ดี ขึ้ น และเมื่ อ เกิ ด การฝ ก ปฏิ บั ติ ทํ า ซ้ํ า บ อ ย ๆ ครั้ ง ย อ มทํ า ให ก ล า มเนื้ อ มื อ เกิ ด ความยื ด หยุ น
สอดคล อ งกั บ กฎแห ง การฝ ก หั ด ของ ธอร น ไดค (Thorndike) ที่ เ ชื่ อ ว า การกระทํ า ซ้ํ า ๆ จะช ว ยให เ กิ ด การเรี ย นรู ที่ ดี
(ทิศนา แขมมณี. 2553 : 51) สามารถทําใหครูเห็นพัฒนาการของเด็กไดอยางตอเนื่อง ซึ่งครูสามารถที่จะนํามาแกไขปรับปรุง
พัฒนาไดทันที ดังนั้น จึงสงผลทําใหเด็กมีคะแนนเฉลี่ยในดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็กเพิ่มสูงขึ้น
1.3) ดานความสามารถในการควบคุมการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กกอน
การจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ ( x= 6.00 ) หลังการ จัดกิจกรรม ( x= 12.07 ) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือในกิจกรรมการวาดรูปเสนโคงตามรอยเสนประ 1 รูป การลากเสนซิกแซกแบบฟนปลาตามรอยเสนประ 1 เสน
การระบายสีในรูปสี่เหลี่ยม 1 รูป การระบายสีในรูปวงกลม 1 รูป และการตัดกระดาษตามเสนตรงยาว 6 นิ้ว 2 เสน เด็กไดใช
นิ้วมือหยิบ จับ สัมผัส ลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงครูใชการสังเกตจากสภาพจริงที่สามารถชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของพัฒนาการ
และความสามารถของเด็กแตละคน จึงใชผลจากการสังเกตไปปรับกิจกรรม โดยกระตุนใหเด็กมีความสนใจ ที่จะทํากิจกรรม
และสามารถหยิบ จับ วัสดุอุปกรณ และควบคุมการทํางานของนิ้วมือไดถูกตองและดีขึ้นตามลําดับซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน
เลขาธิก ารสภาการศึ กษา (2552 : 19) กลา ววา กลา มเนื้อ มัดเล็ก ไดแ ก นิ้ วมือ นั้น เด็ ก ควบคุม ไดดี ขึ้น สามารถทํ างาน
ประสานกันไดดีขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะนิ้วมือแตละนิ้วสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ ดังนั้นจึงสงผลทําใหเด็กมีคะแนนเฉลี่ย
ในดานความสามารถในการควบคุมการใชกลามเนื้อมัดเล็กเพิ่มสูงขึ้น
1.4) ดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เด็กมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กกอนการจัดกิจกรรม
บริห ารกลามเนื้อมือ ( x= 5.86 ) หลังการจัดกิจกรรม (x= 11.60 ) ทั้งนี้เนื่องจากการจั ดกิ จกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
ในกิจกรรมการเขียนตัวเลข 1 – 5 บนกระบะทราย การรินน้ําจากเหยือกใสแกว 2 แกว การเรียงกอนหินเปนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบ การสานกระดาษ และการพับกระดาษซอนกัน 3 ทบ เปนกิจกรรมที่เด็กตองใชมือในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน
อยางตอเนื่อง สามารถตอบสนองตอธรรมชาติของพัฒนาการอยากรูอยากเห็น เด็กไดใชกลามเนื้อเล็ก มือ นิ้วมือ และสายตา
ในการทํางานใหประสานสัมพันธกัน เมื่อไดรับการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ เด็กใชมือหยิบ จับอุปกรณในการทํางานได
คล องขึ้ น และมีค วามกระตื อ รือ ร นในการทํ ากิ จ กรรม ซึ่ง สอดคล องกั บ แลนเดอส (Landers. 2006 : online) กล า วถึ ง
ความสําคัญของความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กวา การประสานสัมพันธของกลามเนื้อตาและมือจะทําใหสามารถ
พั ฒนาทั ก ษะในการเขี ย น การวาด และการจับ วัต ถุเ ล็ก ๆ หรือ อุป กรณ เด็ ก วัย ก อ นเรี ย นเรี ย นรู ที่จ ะจั บ ต อ งวัต ถุ ผ า น
กระบวนการมอง ซึ่งจะบอกเขาใหทําหรือไมใหทําอะไรที่เด็กกําลังทํากับวัตถุ ประกอบกับผูวิจัยใชวิธกี ารสังเกต พัฒนาการของ
เด็กในขณะทํากิจกรรม ทําใหเห็นระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กไดอยางชัดเจน จึงทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามา
ปรับปรุงและสงเสริมพัฒนาการของเด็กได จึงสงผลทําใหเด็กมีคะแนนเฉลี่ยในดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาเพิ่ม
สูงขึ้น
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เมื่อพิ จารณาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่แยกเป นรายด านแลวพบวามีการพัฒนา
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับสุพัชราภรณ ดาราวลี (2552 : 54) ที่ทําการวิจัยความ สามารถในการใชกลามเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ พบวา การจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือสามารถสงเสริม
ความสามารถในการใช ก ลา มเนื้ อเล็กของเด็ก ปฐมวัย ใหพัฒ นาสูงขึ้ น และในขณะปฏิบั ติกิ จ กรรมครู ไ ดใ ช วิธีการสั งเกต
พั ฒนาการทํ าใหสะทอนเห็นถึงพัฒนาการและความสามารถของเด็กได ทั้งนี้เพราะการสั งเกตจะแสดงใหเห็ นพัฒนาการ
ของเด็กทุกดาน สามารถมองเห็นประสบการณการเรียนรูที่ครูจัดและยังชวยใหครูเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก
ซึ่งเด็กบางคนตองการเอาใจใสจากผูใหญดวยหลายเหตุผล ถาครูดูแลอยางใกลชิดและดูแลความตองการของพวกเขา จะชวย
ใหครูชวยเหลือเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณไมปลอยใหเปนปญหาเนิ่นนานคอย
แกไข (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ, 2553 : 240)
2. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพ เทากับ
81.60/83.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไวและสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 เนื่องจากการใชกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเหตุผลสําคัญ ดังนี้ ประสิทธิภาพของการใชแบบฝกทักษะกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ และเรียนรูจากการใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา โดยเฉพาะการไดใชนิ้วมือ หยิบ จับ สัมผัส และไดสํารวจ ไดเลน ทดลอง คนพบดวยตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ฟชเชอรและเทอรรี่ (Fisher and Terry. 1997 : 284) ไดกลาววา การจัดประสบการณใหแกเด็กเพื่อสงเสริม
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กกอนที่จะเรียนเขียนสามารถทําไดโดยใหเด็กไดฝกทักษะการระบายสีดวยนิ้วมือ การใชมือขีดเขียน
เลนบนทราย วาดภาพดวยนิ้ วมือดวยแปงมันผสมสีห รือโคลน ใหวาดภาพดวยกาวน้ํ าโรยทรายสี เพราะกิจกรรมเหลานี้
นอกจากจะชวยพัฒนากลามเนื้อสวนยอยใหสัมพันธกับการเขียนแลว ยังชวยใหการประสานงานระหวางตากับมือเปนไปอยาง
กลมกลืน

ขอเสนอแนะการวิจัย

วิทย

เอกสารอางอิง

าลัย

ราช

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางใหกับครู ครูพี่เลีย้ ง นักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพครู และพอ แม
ผูปกครองในการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชกลามเนื้อมัดเล็กใหแกเด็กปฐมวัยไดดียิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยสามารถนําไปพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมกลามเนื้อมัดเล็กที่หลากหลายวิธีมากยิ่งขึ้น
และเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการในดานอื่น ๆ แกเด็กปฐมวัย
3. เพื่อเปนแนวทางใหกับผูปกครองและผูที่สนใจนํากิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือไปใชกับเด็กในชีวิตประจําวัน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือในกลุมเด็กพิเศษ
2. ควรมีการศึกษาพัฒนาการดานอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย เชน พัฒนาการดานอารมณ สังคม และสติปญ
 ญา
3. ควรมีการศึกษาทัศนคติของผูปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือในชีวิตประจําของเด็กเมือ่ อยูที่บาน
4. ควรมีการศึกษาเครื่องมือที่ใชในการฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็กทีม่ ีความคิดสรางสรรคและแปลกใหม

มหา
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ำไพ

บทคัดยอ

ราช

ภัฏร

การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบผลของการสอนกลยุทธการเขียนเค าโครงตอ
ความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ตามองคประกอบของการเขียนยอ
หนา 5 ดาน ไดแก ไวยากรณและกลไก ความราบรื่น ความคิด การเรียบเรียง และการเลือกใชคํา ของการเขียนยอหนา 5
ประเภท ไดแก การอธิบายขั้นตอน การอธิบายคําจํากัดความ การอธิบายสาเหตุและผลลัพธ การอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต าง และการแสดงความคิดเห็น กลุมตัวอยา งที่ใช ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอั งกฤษ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 44 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชิ้นงานการเขียนยอหนา
ตามเคา โครง จํานวน 5 ชิ้ น การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติพรรณนาและรายงานผลขอมูลโดยใชคาเฉลี่ ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความสามารถในการเขียนยอหนาตามองคประกอบของการเขียนทั้ง 5 ดานในภาพรวม
สูงมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความราบรื่น ความคิด และไวยากรณและกลไก นอกจากนี้ นักศึกษามีความสามารถใน
การเขียนยอหนาทั้ง 5 ประเภทในระดับสูงมาก พอสรุปไดวา การสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนยอหนาของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศได ดังนั้น ผูสอนการเขียนควรสอนและฝกกลยุทธการเขียน
เคาโครงใหกับนักศึกษา
คําสําคัญ: การเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ, กลยุทธการเขียนเคาโครง, การเขียนยอหนา

าลัย

Abstract

มหา

วิทย

This study was a quantitative research which aimed to find out the impacts of teaching outlining
strategy on EFL students’ paragraph writing ability based on 5 components of paragraph writing: grammar
and mechanics, coherence, ideas, organization, and word choice of 5 different genres: process, definition,
causes and effects, comparison and contrast, and opinion. The sample of the study was 44 English major
students in the Faculty of Education, Thaksin University using the purposive sampling technique. The main
research instruments were 5 different types of paragraph writing assignment. Descriptive statistics was
employed and mean scores and standard deviations were reported as results. The findings showed the
total of students’ paragraph writing ability based on the 5 components of paragraph writing was very high.
In addition, students’ writing ability of 5 different genres was very high. It can be summarized that teaching
an outlining strategy can develop students who study English as a foreign language paragraph writing ability;
thus, teachers who teach writing should teach and practice students the outlining strategy in writing classes.
Keywords: EFL, Outlining Strategy, Paragraph writing
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การเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการเรียนภาษาอังกฤษ มีกระบวนการที่ซับซอนและเกี่ยวของกับทักษะความรู
และทักษะทางปญญา ทักษะที่ใชในกระบวนการเขียน เชน การอภิปราย (Discussion) การระดมความคิด (Brainstorming)
การทําแผนที่ความคิด (Mind mapping) การรวบรวมรายการ (Listing) การทําโครงราง (Outlining) และการปรับปรุงแกไข
(Editing) (Oshima & Hoogue, 2007) นอกจากนี้ Brammer (2007) ยังกลาววา การเรียนการเขียนในชั้นเรียนไดเปลีย่ นจาก
การเนนที่ผลงาน (Product-based approach) ที่เนนการสอนของอาจารย การลงมือเขียน และการตรวจความถูกตอง เปน
การเขียนที่เนนกระบวนการ (Process-based approach) ที่เนนการสรางงานเขียนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ Negari (2011)
กลาววา การเขียนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศดูเหมือนจะเปนทักษะทางภาษาที่ยากที่สุดสําหรับผูเรีย นนอกจากนี้
Crème และ Lea (2003) ยั ง พบว า สิ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความยุง ยากซั บ ซ อ นในการเขี ย นสํ า หรั บ ผู เ รี ย น ได แ ก การเขี ย นมี
กระบวนการที่ ยาว ซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นตอนกอนเริ่มเขียน (Pre-writing) จนถึงการปรับ ปรุงแก ไขงานเขียน (Editing) ผูเรียน
จําเปนตองมีทักษะหรือความสามารถหลายอยาง เชน ทักษะการสรางเคาโครง (Outlining) ทักษะในการพัฒนาการเขียนใน
ระดับยอหนา ทักษะในการเขียนเนื้อหาใหถูกตองตามหลักไวยากรณ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการเรียบเรียงที่ดี และมี
ความราบรื่น จะเห็นไดวา ทักษะการอานมีความสําคัญ เปนทักษะที่ยาก เปนทักษะที่ตองใชกระบวนการ และการเขียนที่ดีมี
องคประกอบที่ระบุไวอยา งชัดเจน ฉะนั้น การวิจัยนี้จึงมุงที่จะชวยลดความยากในการเขียนและชวยพัฒนาการเขีย นของ
นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ เปนงานเขียนมีคุณภาพตามเกณฑที่ดี
การเขียนยอหนาเปนพื้นฐานของการเขีย นในที่ระดับ สูงขึ้น ที่มีกระบวนการเขี ยนตั้งแตขั้นตอนก อนการเขี ย น
ขั้นตอนการออกแบบและเรียบเรียง และขั้นตอนการปรับปรุงแกไข ในแตละขั้นตอนของกระบวนการเขียนมีความสําคัญเทา ๆ
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนกอนเริ่มลงมือเขียน (Pre-writing) ตัวอยางของกิจกรรมกอนการเขียนมีหลากหลาย เชน การ
อภิปราย (Discussing) การระดมความคิดเห็น (Brainstorming) และการรวบรายการ (Listing) กิจกรรมกอนการเขียนเหลานี้
มีความสําคัญตอผูเรียนอันจะนําไปสูการสรางความคิดหลังจากเลือกหัวขอที่จะเขียนแลว กอนเริ่มลงมือเขียน ผูเรียนตองมั่นใจ
วามีความคิดเพียงพอที่จะเขียนอธิบายเกี่ยวกับหัวขอที่เลือก ขั้นตอนการเรียบเรียงก็เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญที่จะชวยให
ผูเรียนจัดการกับความคิดมากมายที่ไดมาในขั้นตอนกอนการเขียน Oshima และ Hogue (2007) กลาววา ขั้นตอนสําคัญที่
ชวยใหผูเรียนจัดการกับความคิดที่ไดมาจากขั้นตอนกอนการเขียนนั้นก็คือ การเขียนเคาโครง (Making an Outline) การมีเคา
โครงกอนการเขียนไมเพียงชวยใหผูเขียนสามารถจัดการกับความคิดไดเทานั้น แตยังทําใหผูเขียนมั่นใจอีกวาจะไมลืมเขียน
ประเด็นสําคัญใด ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอที่เลือกอีกดวย จะเห็นไดวา การเขียนเคาโครงมีความสําคัญมากกับการเขียน การวิจัย
นี้จึงเลือกกลยุทธการเขียนเคาโครงซึ่งเปนกลยุทธกอนการเขียนมาเปนเครื่องมือในการจัดการกับความคิดในการเขียนของ
ผูเรียนอยางเปนระบบ
อยางไรก็ตาม การศึกษายังคงพบขอผิดพลาดในการเขียนของผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เชน
ผูเรียนไมไดเขียนประโยคที่ แสดงหัวขอ (Topic sentence) ซึ่งถือวาเปนประโยคที่มีความสําคัญมากในการเขีย นยอหนา
เพราะเปนการแนะนําหัวขอและประเด็นสําคัญที่ผูเขียนตองการอธิบาย ยิ่งไปกวานั้น ผูเรียนบางคนเขียน Topic sentence ที่
ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะเฉพาะเจาะจงเกินไป (Too specific) ซึ่งแทบจะไมไดอธิบายรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับหัวขอที่
เขียน และผูเรียนบางคนยังเขียน Topic sentence ที่กวางไปจนเกินไป (Too general) จนทําใหในหนึ่งยอหนามีความคิด
สําคัญหรือหัวขอที่เขียนมากกวาหนึ่งประเด็น (Duigu, 2003) อีกปญหาหนึ่งที่พบในการเขียนของผูเรียนคือ ประโยคสนับสนุน
ประเด็นสํา คัญ (Supporting sentences) มีไ ม เ พี ยงพอที่จ ะทําใหผูอ านเข าใจไดชั ดเจน ยิ่ งไปกว านั้ น ผู เ รี ยนบางคนลืม
กฎเกณฑ ในการเขี ย นที่ดีในประเด็น ความเป นอัน หนึ่ง อัน เดี ยวกัน (Unity) ความราบรื่น หรือความลื่น ไหลในการเขียน
(Coherence) การเรี ย บเรี ย งที่ ดี (Organization) ตามรู ป แบบการเขี ย นชนิ ด ต า ง ๆ (Darus & Subramanian, 2009)
นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องการวางโครงสรางการเขียนที่ไมดี การเขียนที่มีโครงสรางการเขียนที่ไมดีจะทําใหผูอานเกิดความ
สับสนและความคลุมเครือ การเขียนที่จัดเรียงความคิดไมราบรื่น ถูกมองวาเปนงานเขียนที่มีคุณภาพต่ํา พอสรุปไดวา ถึงแม
การเขียนจะเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการเรียนภาษา แตการสอนการเขียนยังไมประสบความสําเร็จ ปญหาหลักมาจากการ
ขาดความรูความเขาใจของผูเรียนในเรื่องขององคประกอบที่ดีของการเขียนดานตาง ๆ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุงที่จะพัฒนา
ความรูและฝกฝนใหนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมีความรูเรื่ององคประกอบของการเขียนยอหนาที่ดี
ไดแก ประโยคแสดงหัวขอ ประโยคสนับสนุน และประโยคสรุป รวมถึงการจัดการความคิดและการเขียนที่มีความลื่นไหล เพื่อ
ชวยพัฒนาการเขียนระดับยอหนาของนักศึกษาใหเปนงานเขียนที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลยุทธในการเขียนเปนเครื่องมือสําหรับผูเขียนในการเอาชนะอุปสรรค ปญหา หรือความยากลําบากตาง ๆ ในการ
เขียน ผูเขียนที่มีความสามารถแตกตางกันมักใชกลวิธีการเขียนที่แตกตางกัน การเขียนเคาโครงเปนหนึ่งในกลยุทธการเขียนที่
อยูในขั้นกอนการเขียน ผูเขียนที่คุนเคยกับการเขียนเคาโครงกอนเริ่มลงมือเขียน พบวา การเขียนเคาโครงเปนวิธีก ารที่มี
ประสิทธิภาพและชัดเจนสําหรับการจัดการกับความคิด (Goose, 2001; David, 2004; Donahue, 2007) นอกจากนี้ การ
เขียนเคาโครงยังชวยใหผูเขียนทํางานเขียนเสร็จอยางรวดเร็วขึ้นและชวยปรับปรุงการใชไวยากรณใหดีขึ้น Crème และ Lea
(2003) กลาววา การเขียนเคาโครงสามารถชวยใหผูเรียนทํางานเขียนดีขึ้น 75 เปอรเซ็นต และเปนงานเขียนที่มีความราบรื่น
กลยุทธการเขียนเคาโครงจึงเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเขียนแสดงใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน
เกี่ยวกับหัวขอที่เขียนไดอยางมีเหตุมีผลและอยางเปนระบบ ผลจากการศึกษาขางตน พอสรุปไดวา กลยุทธการเขียนเคาโครง
เปนกลยุทธในขั้นตอนกอนการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนจัดการกับความคิดใหเปนระบบ งานวิจัยนี้จึงมุงที่จะสอน
และฝกฝนกลยุทธการเขียนเคาโครงใหกับนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศอยางจริงจัง เพื่อใหการเขียนยอ
หนามีการเรียบเรียงความคิดอยางชัดเจนและเปนระบบ เพื่อใหผูอานเขาใจงายและไมเกิดความสับสน
การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ตางประเทศโดยการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง โดยเนนองคประกอบในการเขียนยอหนา 5 ดาน ไดแก ไวยากรณและกลไก
ความราบรื่ น ความคิด การเรีย บเรีย ง และการเลื อ กใชคํา และเพื่ อ ตรวจสอบวา กลยุทธก ารเขี ย นเค า โครงช วยพั ฒนา
ความสามารถในการเขียนยอหนาในแตละดานหรือไม และมากนอยเพียงใด

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อตรวจสอบผลของการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงตอความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ตามองคประกอบในการเขียนยอหนา 5 ดานของการเขียนยอหนา 5 ประเภท

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย
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ผูเขารวมในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา จํานวน 2 กลุมที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนยอหนาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวนทั้งหมด
44 คน นักศึกษาทั้งหมดผานการลงทะเบียนรายวิชาการเขียนเบื้องตนมาแลวในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โดยใชการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 1) การเขียนยอหนาตามเคาโครง จํานวน 5 ชิ้น ครอบคลุมการเขียนยอหนา 5 ประเภท ไดแก
การอธิบายขั้นตอน (Process) การอธิบายคําจํากัดความ (Definition) การอธิบายสาเหตุและผลลัพธ (Causes and Effects)
การอธิบายความเหมือนและความแตกตาง (Comparison and Contrast) และการแสดงความคิดเห็น (Opinion) ยอหนาทั้ง
5 ประเภทถูกนํามาตรวจใหคะแนนใน 5 ดานหลัก ๆ ตามองคประกอบของการเขียน ไดแก ไวยากรณและกลไก (Grammar
and Mechanics) ความราบรื่น (Coherence) ความคิด (Ideas) การเรียบเรียง (Organization) และการเลือกใชคํา (Word
Choice) 2) แบบประเมินการตรวจใหคะแนนการเขียน (Rubric) ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน แตละดานมีคะแนนเต็ม 6
คะแนน รวมคะแนนทุกดานเต็ม 30 คะแนน โดยแตละคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 6 หมายถึง ยอดเยี่ย ม (Excellent); 5
หมายถึง ดีมาก (Very good); 4 หมายถึง ดี (Good); 3 หมายถึง ปานกลาง (Fair); 2 หมายถึง แย (Poor); และ 1 หมายถึง
แยมาก (Very poor) ผูวจิ ัยนําแบบประเมินการตรวจใหคะแนนใหผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษจํานวน 3 ทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC โดยคาความสอดคลองที่ไดเทากับ 1 ทั้งนี้ ผูวิจัยเปนคนตรวจใหคะแนน
การเขียนของนักศึกษาดวยตนเอง
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นตอนกอนการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง
ในคาบเรียนแรกของสัปดาหแรกของการเปดเทอม ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ใหนักศึกษาผูเขารวมทั้ง 2
กลุมทราบ และถามความยินยอมในการเขาเปนผูเขารวมในการวิจัย
2. ขั้นตอนระหวางการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง
ตั้งแตสัปดาหที่ 2 เปนตนไป ผูวิจัยเริ่มสอนหลักการและวิธีการของกลยุทธการเขียนเคาโครง และฝกฝนใหผูเรียนใชกลยุทธ
การเขียนเคาโครงกับการเขียนยอหนา 5 ประเภทดวยตนเอง โดยใชเวลาสอนประเภทละ 1 สัปดาห ๆ ละ 4 ชั่วโมง เปนเวลา
ทั้งหมด 6 สัปดาห จํานวนทั้งหมด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มสอนจากการอธิบายกระบวนการ การอธิบายคําจํากัดความ การอธิบาย
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาเหตุและผลลัพธ การอธิบายความเหมือนและความแตกตาง และการแสดงความคิดเห็น ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการสอนการ
เขียนยอหนาในแตละสัปดาห ผูวิจัยไดมอบหมายใหนักศึกษาเขียนเคาโครงจากหัวขอที่กําหนด โดยใหเลือกเพียง 1 หัวขอ โดย
กําหนดใหนักศึกษาสงเคาโครงภายใน 3 วัน และกําหนดใหสงการเขียนยอหนาตามเคาโครงภายใน 4 วัน ผูวิจัยนําการเขียนยอ
หนาของนักศึกษาทั้ง 5 ชิ้นมาเปนการประเมินผลระหวางเรียน (Formative assessment) เมื่อนักศึกษาสงการเขียนแตละชิ้น
ผูวิจัยตรวจใหคะแนนโดยแยกคะแนนตามองคประกอบของการเขียนยอหนา 5 ดาน พรอมใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
กอนสงคืนนักศึกษา
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 6 แผน ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวมจํานวน 24 ชั่วโมง เพื่อสอนกลยุทธการ
เขีย นเค า โครงในการเขีย นยอ หนา 5 ประเภทให กั บ นัก ศึก ษา โดยมีขั้ นตอนการสอนกลยุ ท ธก ารเขี ย นเค า โครง โดยมี
รายละเอียดในแตละขั้นพอสังเขป ดังนี้
1) ขั้นตอนการแนะนําการเขียนยอหนาแตละประเภท (Genre explanation)
ในขั้นนี้ ผูสอนอธิบายลักษณะของการเขียนยอหนาแตละประเภทใหผูเรียนเขาใจ รวมถึงพูดถึงความสําคัญของการเขียนแตละ
ประเภทเพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในการใชภาษาใหถูกตองและเหมาะสม ในขั้นนี้จะใชเวลาสอนประมาณ 10 นาที
2) ขั้นตอนการแสดงยอหนาตัวอยาง (Illustration of a model)
ในขั้นนี้ ผูสอนนํารูปแบบการเขียนยอหนาแตละประเภทมาแสดงเปนตัวอยางใหผูเรียนไดศึกษาวิธีการเขียน โดยผูสอนบูรณาการ
ทั กษะการอ านมาใช ในการสอนเขี ยน โดยแบงผูเรียนออกเป นกลุม ๆ ละประมาณ 4-5 คน ซึ่ ง ผู สอนจั ดให แต ละกลุมคละ
ความสามารถกันระหวางเด็กเกง ปานกลางและออน จากนั้นใหผูเรียนชวยกันอานทําความเขาใจรายละเอียดของยอหนาตัวอยางโดย
ละเอียด (Explicit reading) โดยผูสอนทําหนาที่คอยชวยเหลือเมื่อผูเรียนมีปญหา ในขั้นนี้จะใชเวลาสอนประมาณ 30 นาที
3) ขั้นตอนการถายโอนยอหนาตัวอยางใหเปนเคาโครง (Transformation the model into an outline)
ในขั้นนี้ ผูสอนใหผูเรียนในแตละกลุมเขียนเคา โครงโดยเลือกใชป ระโยคจากยอหน าตั วอย าง ในขั้น นี้ ผูสอนจะสามารถ
ตรวจสอบไดวา ผูเรียนสามารถแยกแยะองคประกอบของการเขียนยอหนาไดหรือไม ซึ่งไดแก ประโยคแสดงหัวขอ ประโยค
สนับสนุน ประโยคที่แสดงรายละเอียดหรือตัวอยาง และประโยคสรุป เมื่อแตละกลุมเขียนเคาโครงจากยอหนาตัวอยางเสร็จ
แลว ผูสอนใหตัวแทนแตละกลุมมานําเสนอผานเครื่องฉายภาพ (Projector) เพื่อใหเพื่อนกลุมอื่น ๆ ชวยกันตรวจสอบความถูก
ตองของเคาโครง ทั้งรูปแบบการเขียนและความถูกตองตามเนื้อหาของยอหนาตัวอยาง รวมถึงการรวมกันอภิปรายหากพบ
ขอผิดพลาดในบางกลุม ในขั้นนี้จะใชเวลาสอนประมาณ 40 นาที
4) ขั้ น ตอนการนํ า เสนอประเด็ น ทางโครงสร า งทางภาษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเขี ย นย อ หน า แต ล ะประเภท
(Presentation of language used)
ในขั้ นนี้ ผู สอนนํ า เสนอประเด็นทางภาษาที่เ กี่ ย วข องกั บ การเขี ย นแต ล ะประเภท เช น โครงสร า งประโยค (Sentence
structure) โครงสรา งขอ ความ (Text organization) คํา เชื่อมประโยค (Conjunctions) คําเชื่ อมความคิ ด (Transitional
words) เมื่อผูสอนอธิบายประเด็นทางภาษาเสร็จสิ้น ผูเรียนจะไดทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความถูกตองในการใชภาษา ในขั้นนี้จะ
ใชเวลาสอนประมาณ 50 นาที
5) ขั้นตอนการฝกเขียนเคาโครงจากหัวขอที่กําหนดเปนกลุม (Group outlining practice)
ในขั้นนี้ ผูสอนใหผูเรียนฝกเขียนเคาโครงดวยตนเองเปนกลุม โดยใหทํางานกับกลุมเดิม ผูสอนกําหนดหัวขอใหม 2-3 หัวขอ ซึ่ง
แตละหัวขอจะมีผูรับผิดชอบจํานวน 2 กลุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผูสอนเปนคนมอบหมายหัวขอใหแตละกลุม ผูเรียนมี
เวลารวมกันเขียนเคาโครงตามหัวขอที่ได 40 นาที
6) ขั้นตอนการอภิปรายการเขียนเคาโครงของแตละกลุม (Outlining class discussion)
ในขั้นตอนนี้ เปนการรวมกันอภิปรายการเขียนเคาโครงของเพื่อนกลุมอื่น ๆ กลุมที่ไดเขียนเคาโครงหัวขอเดียวกัน สงตัวแทนนําเสนอ
เคาโครงของกลุมตนเองหนาชั้นเรียนทีละกลุม จากนั้นผูสอนเปดโอกาสใหเพื่อนกลุมอื่น ๆ รวมกันอภิปรายถึงประสิทธิภาพของเคา
โครงของทั้ง 2 กลุม หากมีสวนไหนตองปรับปรุง ผูสอนใหเพื่อนคนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะได จากนั้นให
นําเสนอหัวขออื่น ๆ ตอ โดยใชรูปแบบเดียวกันกับหัวขอแรก ในขั้นนี้จะใชเวลาสอนประมาณ 30 นาที
7) ขั้นตอนการขยายความความคิดหลัก (Extension of main ideas)
ในขั้นนี้ ผูสอนเลือกเคาโครงของกลุมใดกลุมหนึ่งที่เปนเคาโครงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แลวแบงกลุมผูเรียนตามจํานวน
ความคิดหลักในเคาโครงนั้น ๆ จากนั้น ผูสอนกําหนดความคิดหลักใหแตละกลุมแตกตางกันไป และใหแตละกลุมชวยกันเขียน
ขยายความความคิดหลักที่กลุมไดรับมอบหมาย โดยการเพิ่มรายละเอียดหรือยกตัวอยาง กลุมละ 3-4 ประโยค เมื่อแตละกลุม
เขีย นประโยคไดครบตามกํ าหนด ผูสอนใหตัวแทนนักศึกษาแตละกลุม โดยเรียงลําดับจากความคิดหลักลําดับที่ 1 จนถึ ง
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความคิดหลักลําดับสุดทาย พิมพประโยคของกลุมตนเองในเครื่องคอมพิวเตอรหนาหองเรียนตอ ๆ กันจนครบทุกกลุม หลังจาก
นั้น ผูสอนบอกใหผูเรียนทั้งหอง ชวยกันใสคําเชื่อมประโยคหรือคําเชื่อมความคิดเพื่อทําใหประโยคทั้งหมดมีความลื่นไหลใน
การเขียน กิจกรรมในขั้นนี้ ใชเปนตัวอยางของการตอยอดจากการเขียนเคาโครงใหเปนการเขียนยอหนาที่มีการจัดการกับ
ความคิดอยางเปนระบบ และการใชคําเชื่อมที่เหมาะสมในการเชื่อมความคิดเพื่อใหยอหนามีความราบรื่น ในขั้นตอนนี้ใชเวลา
ประมาณ 40 นาที
8) ขั้ น ตอนการฝ ก เขี ย นเค า โครงตามหั ว ข อ ใหม ที่ กํ า หนดและการเขี ย นยอ หน า ตามเคา โครงเป น รายบุ ค คล
(Individual paragraph writing based on the outline)
ในขั้นนี้ ผูเรียนฝกเขียนเคาโครงและยอหนาดวยตนเองเปนรายบุคคล โดยเลือก 1 หัวขอจากหัวขอที่ผูสอนกําหนดใหใหม
ประมาณ 4-5 หัวขอ ผูสอนกําหนดจํานวนคําของยอหนาประมาณ 100-120 คํา และกําหนดระยะเวลาใหผูเรียนเขียนเคาโครง
2 วัน และเขียนยอหนา 5 วัน โดยยอหนาที่ผูเรียนเขียนตองมีความสอดคลองกับเคาโครงที่ผูเรียนเขียนกอนหนานี้ เนื่องจาก
เวลาเรียนในหองเรียนมีจํากัด ผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียนเขียนเคาโครงและยอหนาเปนการบานนอกเวลาเรียน
โดยสรุป การสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงใชเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห ๆ ละ 4 ชั่วโมง เปนจํานวนทั้งหมด 24 ชั่วโมง นักศึกษา
ผูเขารวมทดลองไดรับการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยใชการเขียนยอหนาจํานวน 5
ประเภทจากทั้งหมด 7 ประเภท ได แ ก การเขี ยนเชิง อธิบาย (Expository) จํา นวน 4 ประเภท ไดแก การเขี ย นอธิบาย
กระบวนการ การเขียนอธิบายคําจํากัดความ การเขียนอธิบายสาเหตุและผลลัพธ และการเขียนอธิบายความเหมือนและความ
แตกตาง และการเขียนแสดงความคิดเห็น อีก 1 ประเภท โดยมีขั้นตอนการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงของยอหนาแตละ
ประเภท 8 ขั้นตอน ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน
หลังสิ้นสุดการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงและการตรวจใหคะแนนงานเขียนยอหนาทั้ง 5 ประเภทตามเกณฑแลว
ผูวิจัยนําขอมูลคะแนนมาวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา เพื่อหาคาคะแนนเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช
โปรแกรม SPSS เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถในการเขียนยอหนาตามองคประกอบทั้ง 5 ดานของนักศึกษา จากนั้นนําผล
การวิเคราะหขอมูลมาแปลผล โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 5.01 - 6.00 หมายถึง มีความสามารถยอดเยี่ยม
คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความสามารถดีมาก
คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความสามารถดี
คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความสามารถพอใช
คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความสามารถควรปรับปรุง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความสามารถแยมาก

ผลการวิจัย

วิทย

ผูวิจัยนําขอมูลจากงานเขียนยอหนา 5 ประเภทของนักศึกษามาตรวจใหคะแนนตามองคประกอบของการเขียน 5
ดาน ไดแก ความคิด ไวยากรณและกลไก ความราบรื่น การเรียบเรียง และการใชคํา ซึ่งในแตละดาน ผูวิจัยใชเกณฑการตรวจ
(Rubric) 6 ระดับ ตั้งแตระดับ 6 ยอดเยี่ยม จนถึงระดับ 1 แยมาก ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสามารถในการเขียนยอหนาตามองคประกอบของการเขียนยอหนา 5 ดานของนักศึกษา

องคประกอบ
ของการเขียน 5
ดาน
ความคิด
ไวยากรณและ
กลไก
ความราบรื่น

( )
5.18
4.93

S.D.
0.66
0.79

( )
4.84
4.75

ประเภทของยอหนา
สาเหตุ
การเปรียบเทียบ
และผลลัพธ ความเหมือนและ
ความแตกตาง
S.D. ( ) S.D. ( )
S.D.
0.75 4.82 0.69 5.27
0.62
0.72 4.75 0.97 4.61
0.84

5.09

0.71

5.05

0.86

5.39

0.62

5.30

0.67

4.93

0.73

5.11

0.72

การเรียบเรียง
การใชคาํ

4.68
4.50

0.67
0.93

4.55
4.27

0.82
0.85

4.68
4.39

0.93
0.81

4.68
4.66

0.93
0.83

4.64
4.57

0.75
0.95

4.65
4.48

0.82
0.87

มหา

กระบวนการ

คาเฉลี่ยรวม

คําจํากัดความ

การแสดง
ความคิดเห็น
( )
4.80
4.64

S.D.
0.55
0.69

( )
4.98
4.74

S.D.
0.65
0.80
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แปลผล ลําดับที่

ดีมาก
ดีมาก

2
3

ยอด
เยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก

1
4
5

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.88 0.75
ดีมาก
2

4.69 0.80
ดีมาก
5

4.81 0.80
ดีมาก
3

4.90

0.78
ดีมาก
1

4.72 0.73
ดีมาก
4

4.79 0.77
ดีมาก

ดีมาก

ณี

คาเฉลี่ยรวม
แปลผล
ลําดับที่

ำไพ

พรร

ตารางที่ 1 แสดงความสามารถในการเขียนยอหนา ของนักศึกษาตามองคป ระกอบของยอหนา 5 ดาน พบวา นักศึกษามี
ความสามารถในการเขียนตามองคประกอบตาง ๆ โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( = 4.79, S.D. = 0.77) และเมื่อดูตาม
องคประกอบของการเขียน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ความราบรื่น ( = 5.11, S.D. = 0.72) ความคิด ( =
4.98, S.D. = 0.65) และไวยากรณแ ละกลไก ( = 4.74, S.D. = 0.80) เมื่ อดูต ามประเภทของการเขี ย น นั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถในการเขียนยอหนาทั้ง 5 ประเภทในระดับดีมาก โดยการเขียนยอหนาที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก การ
เขียนอธิบายความเหมือนและความแตกตาง ( = 4.90, S.D = 0.78) การเขียนอธิบายกระบวนการ ( = 4.88, S.D =
0.75) และการเขียนอธิบายสาเหตุและผลลัพธ ( = 4.81, S.D = 0.80)

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

จากการศึกษาผลของการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงตอความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ผูวจิ ัยขอสรุปผลและอภิปรายผลของการวิจัย ดังนี้
ในการวิจัยนี้พบวา นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมีความสามารถในการเขียนยอหนาตามองค
ประกอบของการเขียนยอหนา 5 ดาน ไดแก ความคิด ไวยากรณและกลไก ความราบรื่น การเรียบเรียง และการใชคํา ใน
ภาพรวมดีมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความราบรื่น ความคิด และไวยากรณและกลไก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Indriani (2019) ที่พบวาหลังจากใชกลยุทธการเขียนเคาโครง จํานวนและประเภทขอผิดพลาดในการเขียนของ
นักศึกษาลดลง รวมถึงการศึกษาของ Salija (2017) ทีพ่ บวา การสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงมีความสําคัญอยางมากตอการ
พัฒนาการเขียนโดยเฉพาะคุณภาพที่ดีทางความคิด และ Tazky (2018) พบขอดีของกลยุทธการเขียนเคาโครง คือ ชวยผูเรียน
ในเรื่องของกระบวนการของการเขียน ที่มีการฝกใหเชื่อมโยงความคิดของแตละประโยค ผูเรียนจึงสามารถถายทอดความคิด
มาสูการเขียนไดอยางเขาใจ
สวนดานการเรียบเรียงความคิดและการใชคําศัพทที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีก 3 ดานที่กลาวมาแลว
ขางตน เหตุผลอาจเปนเพราะวา ยอหนาแตละประเภทมีโครงสรางขอความ (Text organization) ที่แตกตางกัน ผูเรียนอาจยัง
ไมคุนเคยกับการจัดการความคิดตามโครงสรางขอความแตละประเภท เหตุผลอีกประการหนึ่งอาจเปนเพราะวา หลักการเขียน
ภาษาไทยแตกตางจากการเขียนภาษาอังกฤษ อยางที่ทราบกันดีวา การเขียนภาษาอังกฤษมุงเนนการเขียนแบบตรงไปตรงมา
กระชับ ไมเหมือนกับการเขียนภาษาไทย ที่อาจมีการอารัมภบทยืดยาว หรือเขียนแบบออมไปออมมา ไมไดแสดงถึงความคิด
หลักอยางชัดเจน สอดคลองกับ Chou (2011) ที่กลาววา ผูเรียนไมคุนเคยกับรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษ และความยากใน
การเขี ยนเกิดที่เกิดขึ้นเปนเพราะการเรียนภาษาแมขัดขวางการเรียนภาษาที่สอง (L1 interference L2) สํา หรั บดานการ
เลือกใชคําศัพทที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อาจเปนเพราะวาผูเรียนมีขอจํากัดในเรื่องความรูเรื่องคําศัพท มีคําศัพทไมเพียงพอตอการ
เขียนหรือมีความกังวลใจเรื่องของการใชคําศัพท สอดคลองกับ Shang (2012) ที่พบวา ประสิทธิภาพในการเขียนที่ไมดีของ
ผูเรียนเกิดจากความกังวลและความกลัวตอขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในประเด็นการใชคําศัพทและไวยากรณ และการศึกษา
ของ Huy (2015) พบวา หนึ่งในปญหาที่กระทบตอการเรียนรูทักษะการเขียน คือ การขาดคําศัพทที่เหมาะสมในการเขียน
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความสามารถในการเขียนยอหนา 5 ประเภทที่แตกตางกันในระดับดีมาก ไดแก การ
อธิบายขั้นตอน การอธิบายคําจํากัดความ การอธิบายสาเหตุและผลลัพธ การอธิบายความเหมือนและความแตกตาง และการ
แสดงความคิดเห็น เหตุผลอาจเปนเพราะวา การเขียนเคาโครงเปนกลยุทธการเขียนที่ประสิทธิภาพที่ชวยใหผูเรียนสามารถ
เอาชนะปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการเขียน สอดคลองกับ Crème และ Lea (2003); David (2004); Donahue (2007)
ที่กลาววา การเขียนเคาโครงเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ชวยทําใหงานเขียนเปนงานเขียนที่ดีและมีประสิทธิภาพ เหตุผลอีก
ประการหนึ่งที่ทําใหนักศึกษามีความสามารถในการเขียนยอหนาประเภทตาง ๆ ในระดับสูงมาก อาจเปนเพราะวา ผูสอนมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงอยางจริงจังและเปนระบบ มีการนําเสนอตัวอยางการเขียนแตละ
ประเภทใหผูเ รีย นไดศึกษา และการอธิบายโครงสรา งประโยคและภาษาที่เ กี่ย วข อ งกับ การเขีย นยอ หนา แตละประเภท
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ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สอดคลองกับ Agrey (2014) ที่กลาววา การเขียนที่ดีสัมพันธกับความเขาใจประเภทของขอความ เชี่ยวชาญการใชกลไกการ
เขียน และการใชภาษา

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

พรร

1. เนื่องจากการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง เปนกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน และเปนกลยุทธที่นักศึกษาไม
คุนเคย ดังนั้น การนําผลการวิจัยไปใช ผูสอนรายวิชาการเขียน ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดีและเปน
ระบบ และตองมั่นใจวาใหเวลานักศึกษาในการทํากิจกรรมในแตละขั้นตอนอยางเพียงพอตอความเขาใจ
2. เนื่องจากการเรียนการสอนและการฝกกลยุทธการเขียนเคาโครงคอนขางยากและใชเวลา ดังนั้น ในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการเรียนรูข องผูเรียนและการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม

ำไพ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไมไดศึกษาวาหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง นักศึกษายังคง
ใชกลยุทธการเขียนเคาโครงในการเขียนอยูหรือไม การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาความคงทนในการใชกลยุทธการเขียนเคาโครง
ของนักศึกษา เพื่อใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น

ภัฏร

เอกสารอางอิง

มหา

วิทย

าลัย

ราช
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รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซมึ
Recreational Activity Model to Enhance Social Skills of Children
with Autism Spectrum Disorder
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ภัฏร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่
มีภาวะออทิ ซึม และเพื่ อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภ าวะออทิซึม กอนและหลังใช รูป แบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการ กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนเด็กที่มีภาวะออทิซึมที่มีภาวะออทิซึม ที่มีปญหาดานทักษะทางสังคม จํานวน 5 คน
อายุระหวาง 5-10 ป ที่ไดรับการคัดกรองและวินิจฉัยโดยแพทยผูเชี่ยวชาญแลว ปจจุบันกําลังศึกษาอยูที่ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งกลุมเปาหมายดังกลาวมีพฤติกรรมที่เปนปญหาคือ การเลนรวมกับเพื่อน และการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม รูปแบบในการวิจัยเปนการวิจัยรูปแบบแผนการทดลองแบบ (Pre–Experimental Design) One Group Pre-test
Post-test Design
การวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE 643010
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
จํานวน 2 ดาน 2) แบบประเมินกอนและหลังทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย
รอยละ และพรรณนาขอมูล
ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึม ก อนและหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
ดานการเลนกับเพื่อน มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48-0.56 และดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคาคะแนนรวม
เฉลี่ยอยูระหวาง 0.88-0.92 (2) ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและ
ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม พบวา ความสามารถทางทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ทั้ง 5 คน กอนการใช
รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อนและดานการ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48-0.56 และหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการ
สงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 0.88-0.92 ทําใหเด็กที่มีภาวะออทิซึมมีระดับความสามารถทักษะทางสังคม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: กิจกรรมนันทนาการ, ทักษะทางสังคม, ออทิซึม

Abstract

มหา

This study had objectives to study recreational activity models designed to improve social skills
of children with autism spectrum disorder as well as to compare social skills of children with autism
spectrum disorder before and after the application of recreational activity models. The target group for this
research was five children with autism spectrum disorder aged between 5- 10 years old who had poor
social skills and were examined and diagnosed by the expert physician. The children studied at Buriram
Special Education Center. The above target group had the problems of playing with other groups of students
as well as participating in arranged activities. The research model was pre-experimental design (one group
pre-test post-test design).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This research was approved by the committee of Ethics in Human Research, Khon Kaen University,
No. HE 643010. The instruments used for this research were 1) the models for creating a recreational
activity to improve social skills of Children with autism spectrum disorder and 2) questionnaires about
before and after on social skills improvement. The statistics used for data analysis were mean, percentage,
and descriptive statistics.
The research results showed that: 1) the average score of applying the recreational activity models
to improve social skills in the aspect of playing with other children was 0. 48- 0. 56 and the aspect of
participating in activities was 0.88-0.92; 2) The result of comparison between children with autism spectrum
disorder in playing with other children and skills to participate in the activities suggested that the social
skills of the five children under autistic spectrum symptoms before the use of recreational activity to
promote social skills in playing with other kids and participation. In activity had the mean value of 0.48-0.5
and after the use of recreational activity in promote social skills in playing with other children and
participating in activity had the mean value of 0.88-0.92. This activity proved to enable children with autistic
spectrum disorder to have social skills with statistical significance at 0.01.
Keywords: Recreational Activities, Socialize Skills, Autism
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ปจจุบันการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษในประเทศไทย ไดรับแรงผลักดันจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศัก ราช 2550 และรั ฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทยพุทธศัก ราช 2560 และพระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห งชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ไดกําหนดไวชัดเจนวา ใหรัฐจัดการศึกษาใหกับคนในชาติทุกคน
ทุกกลุมไมเวนเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส โดยระบุไววา “ การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคลคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมต่ํากวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ” และมาตรา 5
(ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 28ก) คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ “ ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรก
เกิดหรือมีความพิการจนตลอดชีวิต พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ ความชวยเหลือทางการศึกษา
บริการทางการศึกษา สถานศึกษาระบบรูปแบบทางการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความ
ตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น” โดยที่คณะกรรมการการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพื่อรับการศึกษา ไดกําหนดความ
บกพรองที่ตองการการศึกษาพิเศษไว 9 ประเภท 1) บุคคลที่มีความบกพรองทางการมองเห็น 2) บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน 3) บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา 4) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย 5) บุคคลที่มีปญหาทางการ
เรียนรู 6) บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ 8) บุคคล
ออทิซึม 9) บุคคลพิการซอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
เด็กที่มีภาวะออทิซึม (Autism Child) จัดวาเปนเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษประเภทที่ 4 ตามการจําแนก
ประเภทของความพิการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เด็กที่มีภาวะออทิซึมเปนความผิดปกติของสมองแบบหนึ่งที่
เกิ ดขึ้นในวัยเด็ก โดยจะแสดงอาการผิดปกติออกมา 3 ดา น ไดแก ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธกับผูอื่น ความ
ผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร มีพฤติกรรม กิจกรรม ความสนใจซ้ํา ๆ เปนแบบแผน (สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต,
2562) เด็กที่ มีภาวะออทิซึม สวนมากมักชอบแยกตัวอยูตามลําพัง ชอบอยูในโลกของตนเอง ไม เขารวมสังคม ไม เขาใจ
ความรูสึกและอารมณของผูอื่น ปญหาดังกลาว ทําใหเด็กที่มีภาวะออทิซึม มีปญหาในการอยูรวมกันกับผูอื่น ทําใหเด็กเขากับ
เพื่อนไมได (ผดุง อารยะวิญู, 2546) เด็กที่มีภาวะออทิซึมมีปญหาดานทักษะทางสังคม ลั กษณะสําคัญ คือ ไม สบตา ไม
สามารถแสดงออกทางสีหนา (facial expression) ไมสามารถแสดงทาทางตาง ๆ ไดเหมือนเด็กปกติ มีการสื่อสารดวยภาษา
ทาทางที่บกพรอง พัฒนาการดานการเลนกับเพื่อนหรือเขาสังคมที่ลมเหลว ไมเปนไปตามขั้นตอนของพัฒนาการ ไมมีการ
ตอบสนองหรือพยายามเลนสนุกกับเพื่อน เชน ไมแสดงออกถึงความสนใจ ไมหยิบหรือชี้ไปที่ของเลนซึ่งเด็กปกติโดยมากจะ
สนใจ ไมมีสังคม ไมมีอารมณ ที่จะชวยเหลือหรือเลนกับเพื่อน (จิระพร ชะโน, 2557)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การสอนทักษะทางสังคมใหแกเด็กที่มีภาวะออทิซึม จะชวยใหเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม และวิธีแสดงตน
อยางเหมาะสม ทําใหเด็กสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นได และลดพฤติกรรมบางอยางที่ไมเหมาะสมออกไปได ทักษะทางสังคม
เปนสิ่งสําคัญสําหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึม คือการเขาใจอารมณของผูอื่น แตเด็กที่มีภาวะออทิซึม ไมสามารถทําสิ่งเหลานั้นได
เนื่องเด็กที่มีภาวะออทิซึม มีความบกพรองทางดานการสื่อสาร และดานความสัมพันธกับผูอื่นในสังคม ดังนั้นการชวยเหลือ
และพัฒนาความเขาใจทางสังคมในเด็กที่มีภาวะออทิซึม จึงเปนสิ่งสําคัญในการเสริมสรางทักษะทางสังคมใหกับเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึม นั้นสามารถทําไดหลายวิธี อาทิ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมสัมพันธ วิธีเรื่องราวสังคม แบบตัวอยาง เพื่อนคูหู ศิลปะ
เปนตน ในการพัฒนาทักษะทางสังคมนั้นใหกับเด็กที่มีภาวะออทิซึม การเลนเกมถือวาเปนกิจกรรมที่สามารถสรางมิตรภาพ
ใหกับผูเลนไดงายที่สุดเพราะเด็กกับการเลนถือเปนสิ่งที่อยูกัน กอนที่จะใหเด็กทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ ไดกลาวไววา
ควรเนนการพัฒนาทักษะเบื้องตน ทักษะทางสังคม ทักษะในการชวยเหลือตนเอง (ผดุง อารยะวิญู, 2546)
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม สามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
สําหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึม เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรงทางสังคม สามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ การเลนแบบ
รายบุคคล การเลนเปนกลุม ที่กอใหเกิดความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด กิจกรรมนันทนาการ
ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มและการแสดงออก การเข า ใจทางอารมณ ผู อื่ น และการมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ บุ ค คลอื่ น
กระบวนการพัฒนาดังกลาวนําไปสูการแนวทางการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นถึง
ความสอดคลองกันระหวางกิจกรรมนันทนาการกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กก็ไมไดมีขอบเขตจํากัดของ
กิจกรรม เชน เดีย วกับกิจกรรมของเยาวชน และบุคคลทั่วไป เนื่องจากเปนที่ทราบกันแลวธรรมชาติของเด็กนั้น คือการ
แสดงออกและการเลนเพื่อความสนุกสนาน ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กควรจะมีลักษณะรูปแบบของการเลนปน
เรียน (Play Way) โดยใหเด็กมีโอกาสเลนควบคูไปกับการเรียนดวย ซึ่งเปนวิธีที่สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก ขั้นตอน และ
รูปแบบตาง ๆ ของกิจกรรมตองมุงเนนพัฒนาการโดยสวนรวมของเด็ก (Jeeradechakul, 2018) มาจัดในการเรียนการสอนไว
วา การเอาธรรมชาติการเลนซุกซน และไมยอมอยูนิ่งของเด็กมาใชใหเปนประโยชนในการเรียน จะทําใหเด็กเรียนดวยความ
สนุกไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน วิธีการเรียนแบบนี้มิไดมุงใหเด็กเลนในสิ่งที่ไมมีคุณคา แตมุงใหเด็กเลนภายใตการ
ควบคุมของครูตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพราะการสอนแบบเลนปนเรียนตองไดรับทั้งความรู และพัฒนาการ
ดานทักษะทางสังคม เชน การมีวินัยในตนเอง การมีมารยาทในสังคม ความรับผิดชอบ การชวยเหลือผูอื่น การรับรูปญหา และ
ความรูสึกของผูอื่น เด็กจะไดรับประสบการณโดยไมรูตัวสิ่งตองคํานึงถึง คือ กิจกรรมการเลนที่มีคุณคาตอการเรียนการสอนมา
จัดใหเด็กเลน กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอนคลาย และตอบสนอง
ตอกิจกรรมจนทําใหรูเกิดประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ เชน การแสดงทาทางประกอบเพลง กิจกรรมเขา
จังหวะ ดนตรี เพลง และเกมเบ็ดเตล็ด เปนกิจกรรมนันทนาการที่จะชวยแกปญหาพัฒนาการทางดานสังคมของเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึม ความรวมมือในหมูคณะ ชวยใหความสัมพันธระหวางครูกับเด็ก และเด็กกับเพื่อนมากขึ้น
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดบุรีรัมย เปนสถานศึกษาที่ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพรอม
มีเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษที่มีความบกพรอง และขอจํากัด ที่สงผลตอการเรียนรู และพัฒนาการที่ตองการชวยเหลือ
ดานการศึกษาพิเศษอยูเปนจํานวนมาก แมจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบใหความชวยเหลือ แตก็มีขอจํากัดและไมเพียงพอตอ
ความตองการจําเปนพิเศษของเด็ก ผูปกครองหรือผูดูแล อีกทั้งพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมที่เปนปญหา คือ การเลน
กับเพื่อน ชอบแยกตัวออกไปเลนคนเดียว และการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกสงผลใหการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมชากวาที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับอายุของเด็ก
ในการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจศึกษา รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ ในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มี
ภาวะออทิซึม และเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ

วัตถุประสงคของการวิจัย

มหา

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ ในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบเขตและขอจํากัดการวิจัย

ำไพ

พรร

ณี

1. กลุมเปาหมาย
คือ เด็กที่มีภาวะออทิซึม ที่มีปญหาดานทักษะทางสังคม ระดับเตรียมความพรอม อายุระหวาง 5-10 ป
จํานวน 5 คน ที่มารับบริการที่ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
- การเลนรวมกับเพื่อน
- การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
3. ระยะเวลาศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ภัฏร

1. เด็กที่มีภาวะออทิซึมไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคม จากการทํากิจกรรมโดยใชกิจกรรมนันทนาการ
2. สถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใช รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทาง
สังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
3. เปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปประยุกตใชกับเด็กที่มีภาวะออทิซึมได

วิธีดําเนินการวิจัย

E
คือ กลุมเด็กที่มภี าวะออทิซึม
T1
คือ การแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กทีม่ ีภาวะออทิซึม
X
คือ แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพื่อน
และดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
T2
คือ การแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
2. กลุมเปาหมาย เด็กที่มีภาวะออทิซึมที่มีปญหาทักษะทางสังคม ที่ลงทะเบียนรับบริการที่ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 5 คน อายุระหวาง 5-10 ป โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณา
จากเกณฑดังนี้
2.1 พิจารณาจากภาวะความบกพรองของเด็กที่มีภาวะออทิซึม จากการวินิจฉัยของแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ
วาเปนเด็กที่มีภาวะออทิซึมมีปญหาทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพื่อน และดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
2.2 จากการสังเกต สอบถามจากครูประจําชั้นในการเขารวมกิจกรรม
2.3 การสอบถามจากผูปกครองของเด็กที่มีภาวะออทิซึมใหความรวมมือ
3. เครื่องมือในการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย

มหา

วิทย

เมื่อ

าลัย

ราช

การศึกษาวิจัยเรื่องรูป แบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสั งคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้รายละเอียดตอไปนี้
1. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเตรียมทดลอง (Pre – Experimental Design) One Group Pre-test Post-test
Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,2553) มีดังนี้
กลุมทดลอง
ทดสอบกอน
ทดลอง
ทดสอบหลัง
E
T1
X
T2
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วิทย

าลัย

ราช
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.1 แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพื่อน ดาน
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ในแตละดานประกอบดวยทักษะยอย ดังนี้
ดานที่ 1 การเลนรวมกับเพื่อน ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึม
ดานที่ 2 การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการ
สงเสริมทักษะทางสังคมสําหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึม
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.1 แบบประเมินกอนและหลังทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม การเล นรวมกับ เพื่อน
และการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
4. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
4.1 การสรางแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมสําหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึม
ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริม
ทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน 1) ขั้นเตรียมความ
พรอม 2) ขั้นสาธิต 3) ขั้นฝกปฏิบัติ 4) ขั้นปฏิบัติ 5) ขั้นสรุปกิจกรรม ผูวิจัยนําจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการ
สงเสริมทักษะทางสังคม ที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจที่มีความรูและประสบการณสอนเด็กที่มีภาวะออทิซึม จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาโดยใชคา IOC ของแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทาง
สังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม อยูระหวาง 0.84 -1 แสดงวา
สามารถนําแผนไปใชได
4.2 แบบประเมินทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบ
ประเมิน นําแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ที่ถูกตรวจสอบความถูกตองของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาโดยใชคา IOC นําไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึมที่ไมใช จํานวน
2 คน ของแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมดานการเลนรวมกับเพื่อน และการมี สวนรวมในการทํา
กิจกรรม มีคามากกวาหรือเทากับ 1 แสดงวาสามารถนําแผนไปใชได
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เปนเดือนเปนเวลา 1 เดือน 1 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ
วันละ 60 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ครั้ง ในวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี ตามลําดับขั้นตอน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กอนดําเนินการทดลอง
1.1 เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหออกหนังสือแตงตั้ งผูเชี่ย วชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือ จํานวน 5 ทาน และขออนุญาตผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดบุรีรัมย เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยคัดเลือกไว
1.2 สังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม โดยสังเกตจากการเลนกับเพื่อนและการมีสว นรวมในการทํากิจกรรม
เพื่อหาขอมูลฐานโดยยังไมมีชวยเหลือแตอยางใด 1 สัปดาห
1.3 ประเมินความสามารถทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม โดยใชแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
ระยะที่ 2 ดําเนินการทดลอง
2.1 เริ่มการทดลองโดยการนําแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มี
ภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มาทดลองใชกับเด็กที่มีภาวะออทิ ซึม ที่เ ป น
กลุมเปาหมายจํานวน 5 คน การทดลองจํานวน 5 สัปดาหๆ 3 วัน วันละ 60 นาที โดยมีผูวจิ ัยและผูชวยผูวิจัยมีสว นรวมในการ
ทํากิจกรรม
ระยะที่ 3 หลังดําเนินการทดลอง
3.1 ประเมินความสามารถทักษะทางสังคมดาน การเลนรวมกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม โดยใชแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC ของแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการกระตุนทักษะทางสังคม
และแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม โดยใชสูตร IOC (Index of Objective Congruence) การหา
คาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2545)
6.2 นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย

ผลการวิจัย

กลุมเปาหมาย

ดานการเลนรวมกับเพื่อน
กอน
หลัง
0.6
0.6
0.4
0.6
0.2
0.48
0.17

0.8
1
0.8
1
0.8
0.88
0.14

าลัย

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

ราช

ภัฏร

ำไพ

การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูล
1.1 ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
ด านการเลนกั บเพื่อน และดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม พบวา การใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการ
สงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะ
ทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อน มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48-0.56 และดานการมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.88-0.92
1.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม

วิทย

S.D.
* ระดับนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01

ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
กอน
หลัง
0.8
0.6
0.4
0.6
0.4
0.56
0.16

1
0.8
1
1
0.8
0.92
0.10

มหา

จากตารางที่ 1.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและดาน
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม กอนและหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่
มีภาวะออทิซึม พบวา ความสามารถทางทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ทั้ง 5 คน กอนการใชรูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.48 ดานการ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.56 และหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริม
ทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.88 ดานการมี สวนรวมในการ ทํา
กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.92 ทําใหเด็กที่มีภาวะออทิซึมมีระดับความสามารถทักษะทางสังคม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
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สรุปและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

1. ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและ
หลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อน
และดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48.-0.56 ดานการเลนกับเพื่อนและดานการมี
สวนรวมในการทํากิจกรรม มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.88-0.92
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมใน
การทํากิ จกรรม กอนและหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทั กษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึม พบวา ความสามารถทางทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ทั้ง 5 คน กอนการใชรูปแบบการจัดกิ จกรรม
นันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48-0.56 และหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทาง
สังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อนและดานการมีสว นรวมในการทํากิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.880.92 ทํ าให เด็ กที่ มีภาวะออทิซึมมีระดับความสามารถทักษะทางสังคม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล องกับ ณปณต โคตพัฒน. (2559). ไดทําการศึกษาวิจัย ออทิสติกวัยรุนที่ศึกษาในศูน ย สงเสริม ทั กษะชีวิต บุค คล
ออทิสติกจังหวัดปทุมธานี มีอายุระหวาง 15-25 ป จํานวน 10 คน ไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง มีรูปแบบแผนการ
ทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถามทักษะทางสังคม
ที่เปนปญหาของออทิสติกวัยรุน 2) แบบเสนอชื่อคัดเลือกออทิสติกวัยรุน 3) แบบสัมภาษณพฤติกรรมทักษะทางสังคมเบื้องตน
ของออทิสติกวัยรุน 4) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 5) แบบสอบถามพื้นที่ในการจัดกิจกรรมฯ 6) แผนการจัดกิจกรรมฯ
และ 7) แบบสังเกตทักษะทางสังคมสําหรับออทิสติกวัยรุน วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามทักษะทางสังคมที่เปนปญหาของออทิ
สติกวัยรุนโดยหาคาเฉลี่ยเลขคณิตและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและ
หลังการเขารวมกิจกรรมดวยสถิตทิ ดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test ผลการวิจัย พบวา
1.
ทักษะทางสังคมของออทิสติกวัยรุน ประกอบดวย 1) การควบคุมตนเอง 2) การสื่อสารกับบุคคลอื่น 3) การทํากิจกรรมรวมกับ
บุคคลอื่น และ 4) การมีความรับผิดชอบตอสังคม 2. ผลของการพัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
การศึกษาแบบใชพื้นที่เปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะทางสังคม พบวา กิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค
และสามารถเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับออทิสติกวัยรุนได โดยรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 1)
สถานที่จั ดกิ จกรรม 2) ระยะเวลา 3) เนื้อหา 4) วัตถุป ระสงค 5) สื่อการเรียนรู 6) วิธีการดํา เนิ นกิ จกรรม และ 7) การ
ประเมินผล 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของออทิสติกวัยรุนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดการศึกษาแบบใชพื้นที่เปนฐาน พบวา ออทิสติกวัยรุนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคลองกับ อัจจิมา ศิริพิบูลย (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ออทิซึมที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิซึมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบ
รวมมือ และเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิซึมกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยออทิซึม อายุ 5-6 ป ซึ่งไดรับการวินิจฉัยจากจิตแพทยเด็กวาอยูในกลุมภาวะ
ออทิซึม (Autism) มีความบกพรองของทักษะทางสังคมโดยมีคะแนนจากแบบประเมินวุฒิภาวะทางสังคมงายแลนด โซเซียล
แมททั ว ลิ ตี้ สเกล (Vineland Social Aaturity Scale) อยู ร ะหว า ง 40 - 89 คะแนน (Social Quotient Disability ;
Moderate to Mind Grade) ซึ่งเปนคะแนนทักษะสังคมที่ไดนอยกวาเกณฑที่มารับในการในคลิ นิกปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
สถาบันราชานุกูล พ.ศ. 2552 เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10 คน เวลาที่ใชในการทดลอง
8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 20 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการคนควา คือ แผนการจัดกิจกรรมการเลน
แบบรวมมือของเด็กปฐมวัยออทิซึม และแบบสังเกตทักษะทางสังคมของปฐมวัยออทิซึม ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบแผนการ
วิจั ย One-group pretest – posttest design และวิเ คราะห ข อมูล โดยใชคา สถิติ t-test สํา หรับ Dependent Sample
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยออทิซึมที่ไดรับการจัดกรรมการเลนแบบรวมมือ มีทักษะทางสังคมสูงขึ้นอยางนัยสําคัญระดับ .01

ขอเสนอแนะการวิจัย

2.1 ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช
2.1.1 ในการใชกิ จ กรรมนัน ทนาการควรศึ ก ษาและทํา ความเข า ใจเกี่ย วกั บ รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม
นันทนาการ ในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะ ออทิซึมของนักเรียนแตละคน ลําดับขั้นตอน วิธีการดังกลาว
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กอนจะนําไปใชในรายอื่น ๆ เพื่อจะนําไปใชในการพัฒนาทักษะทางดานสังคมของนักเรียนที่มีปญหาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะ
ชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานทักษะทางสังคมเพิ่มมากขึ้น
2.1.2 ผูที่ จ ะนํา แผนการจั ด กิ จ กรรมนัน ทนาการกระตุนทั กษะทางสัง คม ด า นการเล น รว มกับ เพื่อน
และดานการมีสวนรวม
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ จําแนก
ตามตําแหนง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา และ 3) ศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการดวย
วิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจํานวน 331 คน เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง คาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ 0.986 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ และการทดสอบความแตกตางรายคูด วยวิธกี ารของเชฟเฟ
ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
จําแนกตามตําแหนง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 3) ปญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ดานการ
ประเมินผล พบวา การประเมินผลไมไดประสิทธิภาพ ไมไดเนนการประเมินผลดานความรูที่ตรงตามตัวชี้วัดซึ่งสถานศึกษา
จะตองสรางวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เนนการประเมินผลตามสภาพจริง ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอน
จากครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน พบวาผูปกครองมีภาระงานมากไมมีเวลาอยูกับลูก มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย
แกตนเองและครอบครัว ประชาชนมาจากพื้นที่เสี่ยง สถานศึกษาจึงควรมีการประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการ
เรียนของนักเรียนในสถานการณวิกฤตโควิด 19 และดานการจัดทําแผนและการปองกัน พบวานักเรียนไมปฏิบัติตามมาตรการ
บนมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาควรจัดทําแผนและการปองกันเพื่อความปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
อยางเครงครัด
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ; วิถีชีวิตใหม; วิกฤตโควิด 19; สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

Abstract

มหา

This research aimed at studying levels, comparing, and studying problems and approaches in
developing academic administration in new normal within COVID 19 crisis of schools under Sisaket Primary
Educational Service Area Office 1. The samples used in the study consisted of 347 people. The research
instruments included five-point scale questionnaires, and structured interviews. with the reliability of 0.986.
Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffé’s method.
The research findings were as follows 1) Academic administration with the new normal in the
COVID- 19 crisis of schools under Sisaket Primary Educational Service Area Office 1 was holistically at high
level. 2) The comparison of academic management with the new normal in the COVID-19 crisis of schools
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------under Sisaket Primary Educational Service Area Office 1 classified by position, work experience and school
size in overall aspect was significantly different at the 0. 05 3) Problems and approaches in developing
academic administration in new normal within COVID 19 crisis of schools under Sisaket Primary Educational
Service Area Office 1 found that the evaluation was inefficiently conducted. It did not focus on knowledge
evaluations that meet metrics. The approaches to develop this evaluation were that there should be
various forms of evaluation focusing on actual practice. In participation of hearing from teachers, parents,
students, and communities, the study showed that students' parents have a lot of workload, so they did
not have time with their children. People were concerned about their safety and their families. Communities
had vulnerable groups arriving from vulnerable areas. Accordingly, the approach used here was that there
should be meetings informing the parents about schools' measures on teaching and learning during the
pandemic of COVID 19. However, in planning and protection there was a problem of students not strictly
practice in the same standardized measures. The approach here was that plans and protection measures
should be well crafted and students and school personnel must practice according to the measures.
Keywords: Academic Administration; New normal; COVID- 19 Crisis; Sisaket primary Educational Service
Area Office 1
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ประเทศไทยไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ถือเปนแผนแมบท
หลักในการพัฒนาประเทศที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนกฎหมายบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564 นั้น มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวติ ที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนา
คนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัยใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได
ตระหนักถึ งความสําคัญภายใตวิสัยทัศน“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณ ภาพชีวิตที่ ดี มี ความสุข ในสังคม”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 63) กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พั ฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่สามารถตอบสนอง
เปาหมายของการพัฒนาประเทศไดทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐไดอยางเปน
รูปธรรม ตลอดระยะ 5 ปนี้ โดยสะทอนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อมุงการบรรลุผลสําเร็จ
ต อ เด็ ก เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชน ที่ ไ ด รั บ บริก ารในเป า หมาย 5 ด า นที่ สํ า คั ญ คื อ 1.ด า นการเข า ถึ ง
(Accessibility) 2. ดานความเทาเทียม (Equity) 3. ดานคุณภาพ (Quality) 4. ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) และ 5. ดาน
การตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง(Relevancy) สงผลตอเปาหมายดานคุณภาพโดยเฉพาะงานวิชาการที่เนนความสําเร็จดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น และมิติดานความมั่นคงในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองของผูเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 50)
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สงผลกระทบไปทั่วโลกทําใหเกิดการชะลอตัวใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการศึกษา สภาวการณที่ตองหยุดเรียนเปนเวลานานทําใหการพัฒนาดานการศึกษาตอง
หยุดชะงักไปดวย เมื่อสถานการณการระบาดคลี่คลายขึ้น จําเปนจะตองมีการปรับกระบวนการในดานการศึกษา ที่จะตอง
ปรับตัวเขากับความปกติใหม ที่แตกตางจากอดีต โดยเฉพาะแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติ
และเคยคาดหมายลวงหนาได ตองเปลี่ยนไปสูวิถีชีวิตใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย ซึ่งทุกคนตองตระหนักวาวิกฤต
ที่เกิดขึ้นเปนเรื่องใกลตัวที่ทําใหชีวิตไมเหมือนเดิม สังคมจึงตองเตรียมพรอมหลายเรื่อง ความไมเหมือนเดิมหลังตองเผชิญกับ
วิกฤตโควิด 19 เริ่มตนจากชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่หลายหนวยงาน องคกร จะตองปรับความคิด พฤติกรรม
และวิธีการทํางานที่มีความยืดหยุนมากขึ้น สงผลกระทบใหสถาบันการศึกษาทั่วประเทศถูกสั่งปดหรือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน
การสอน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค ทําใหทั้งนักเรียน นักศึกษา และครูผูสอน ตองปรับตัวเขาสูวิถีชีวิตแนวใหมที่
เรียกวา นิวนอรมัล (New Normal) สถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ทําใหสถานศึกษาตองออกแบบและปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ผูบริหารจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตใหมในการบริหาร ซึ่งเปนกระบวนการที่สํา คัญในการ ขับเคลื่อนองคกรภายใตวิถีชีวิตใหม ที่ไมเหมือนเดิมอีกตอไป
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลของการเปลี่ยนแปลงและปญหาตา ง ๆ เพื่อตอสูกับการแพรร ะบาด ขณะที่รอวัคซีนในการปองกัน เปนโจทยสําคัญที่
ผูบริหารสถานศึกษาไมอาจมองขามไดและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 นี้ (พัชรา
ภรณ ดวงชื่น, 2563)
งานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา จากแนวคิดของฟาโยล ไดใหความสําคัญของการบริหารงาน
วิชาการไววา การบริหารงานวิชาการตองมีการวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ซึ่ง
เปนวิธีการบริหารงานวิชาการที่เปนสากลเพื่อมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว
นําไปสูการพัฒนาความเป นเลิศทางวิชาการขององคการในที่สุด สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ, (2555: 7-9) กลาววา งาน
วิชาการเปนงานหลักของการบริหารการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการที่เปนงานหลัก
ของสถานศึกษาและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ พัชราภรณ ดวงชื่น, (2563: 794) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษารับความ
ปกติใหมหลังวิกฤตโควิด 19 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความปกติใหมโดยมี
แนวทางในการบริหารงานวิชาการ ไดแก การเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตร การพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรู การวางแผนรวมกันของบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ไมเหมือนเดิมอีกตอไป
และ มูนา จารง, (2560: 2) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
ประเทศไทย พบวา สถานศึกษามีศักยภาพในการรับการกระจายอํานาจการบริหารคอนขางมาก แตขาดศักยภาพในการ
บริหารงานวิชาการอยูในระดับทายสุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปนหนวยงานตนสังกัดใน
การประสาน สงเสริม สนับ สนุน พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลสถานศึกษา จากรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-Net) ปการศึกษา2563 ของ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
พบวา รายวิชาภาษาไทย รอยละ 54.32ภาษาอังกฤษ รอยละ 37.98 คณิตศาสตร รอยละ 29.09 และวิทยาศาสตร รอยละ
37.42 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา รายวิชาภาษาไทย รอยละ 50.00 ภาษาอังกฤษ รอยละ 27.60 คณิตศาสตร รอยละ 20.02
และวิทยาศาสตร รอยละ 26.94 และการประเมินคุณภาพระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ความสามารถดาน
ภาษาไทย รอยละ 51.32 ความสามารถดานคณิตศาสตร รอยละ 44.91 ซึ่งคะแนนการประเมินยังมีคาเฉลี่ยที่ต่ํากวารอยละ
50 ทุ ก วิ ชา ยกเว นวิ ชาภาษาไทย (กลุ มนิ เ ทศติด ตามและประเมิ น ผลการจัด การศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, 2564: 29)
จากความสําคัญดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปญหาของผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางมาก โดยเฉพาะการบริหารงาน
วิชาการซึ่งเปนหัวใจหลักในการจัดการศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน ประกอบกับการดําเนิน
ชีวติ ในระหวางที่เกิดวิกฤตโควิด 19 ตามมาตรการของประเทศ ศูนยบริหารสถานการณโควิด 19 (ศบค.) กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึก ษาจึ ง จํ า เป นต องบริห ารงานด วยวิถีชีวิต ใหม เพื่ อ สนองตอบต อ นโยบายในการแก ไ ขสถานการณดังกลา ว ซึ่ง
สถานศึกษายังไมสามารถรับรูไดวาวิกฤตโควิด 19 จะสิ้นสุดเมื่อไร และวัคซีนที่คนพบจะฉีดปองกันไดทุกคนและปลอดภัย
หรือไม จึงมีการบริหารจัดการเพื่อใหมีการปองกันและสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตใหมในสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดองค
ความรูและทักษะที่จําเปนในชีวิต เมื่อวิกฤตโควิด 19 สงผลกระทบตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาการบริหารงานวิชาการตามวิถีชีวติ ใหมในสถานการณวกิ ฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา

วัตถุประสงคของการวิจัย

มหา

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของผูบริห ารสถานศึ กษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยจําแนกตามตําแหนง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤต โควิด 19 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
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ในการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากร ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ส อนของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปการศึกษา 2564 จาก 258 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 276 คน และ
ครูผูสอน จํานวน 1,993 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 2,269 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 331 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 41 คน เปนครูผูสอน จํานวน 290 คน โดยใชวิธีการเทียบสัดสวนและสุมกลุมตัวอยาง เปนการสุมแบบแบงชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแกผูบริหารตนแบบในดานการบริหารงานวิชาการ
จํานวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม สวนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหผูเชีย่ วชาญตรวจหา
คาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC) และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เทา กั บ 0.986 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คา รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) (Arithmetic
Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) การทดสอบคาทีแบบเปนอิสระกัน (T-test Independent
Sample) การทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวา งกลุมโดยใช วิธีข องเซฟเฟ (Scheffé’s
Method) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)

ผลการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวติ ใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สรุปได ดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมใน
วิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผสู อน เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถี
ชีวติ ใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวมราย
ดาน
n = 331
รายการ
xs
S.D.
แปลผล
1. ดานการบริหารหลักสูตร
4.03
0.40
มาก
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
4.12
0.37
มาก
3. ดานการประเมินผล
3.97
0.37
มาก
4. ดานการพัฒนาครู
4.02
0.37
มาก
5. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม
3.98
0.40
มาก
6. ดานการจัดทําแผนและการปองกัน
4.06
0.49
มาก
7. ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียน และ 3.94
0.45
มาก
ชุมชน
รวม
4.02
0.29
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวติ
ใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวมรายดาน
160
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อยูในระดับมาก ( x =4.02, S.D.=0.29) เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานการ
จัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือดานการจัดทําแผนและการปองกัน ดานการบริหารหลักสูตร ดานการ
พัฒนาครู ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม ดานการประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการรับฟง
เสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยจําแนกตามตําแหนง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา ผลปรากฏ
ดังตาราง
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อจําแนกตามตําแหนง ดวยการทดสอบคาทีแบบเปนอิสระกัน
(Ttest Independent Sample)
ผูบริหาร
ครูผสู อน
รายการ
สถานศึกษา
t
P-Value
S.D.
S.D.
x
x
4.09
0.51
4.02
0.39
0.857
0.396
1. ดานการบริหารหลักสูตร
4.14
0.44
4.12
0.36
0.297
0.768
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
4.05
0.38
3.96
0.36
2.752
0.006*
3. ดานการประเมินผล
4.28
0.43
3.98
0.35
4.229
0.000*
4. ดานการพัฒนาครู
4.14
0.50
3.96
0.37
2.227
0.031*
5. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหม
ตามลําดับความสําคัญใหม
4.03
0.61
4.06
0.47
-0.331
0.742
6. ดานการจัดทําแผนและการปองกัน
0.67
3.92
0.41
2.091
0.042*
7. ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอน 4.14
จากครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชมชน
4.12
0.39
4.00
0.27
2.485
0.013*
เฉลี่ย
*p<0.05
จากตารางที่ 2 พบวา การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อจําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประเมินผล ดานการพัฒนาครู ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม และดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียนและชุม
ชมชน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จําแนกตามประสบการณทํางาน
แหลงความ
รายการ
SS
df
MS
F
P-Value
แปรปรวน
1. ดานการบริหาร
ระหวาง
8.572
2
4.286 31.127 0.000*
หลักสูตร
กลุม
45.164 328
0.138
ภายในกลุม
53.736 330
รวม
2. ดานการจัดการ
ระหวาง
0.727
2
0.363 2.743
0.066
เรียนการสอน
กลุม
43.460 328
0.132
ภายในกลุม
44.187 330
รวม
3. ดานการประเมินผล
ระหวาง
1.264
2
0.632 4.835 0.009*
กลุม
42.856 328
0.131
161
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แหลงความ
รายการ
SS
df
MS
F
P-Value
แปรปรวน
ภายในกลุม
44.119 330
รวม
4. ดานการพัฒนาครู
ระหวาง
2.271
2
1.136 8.619 0.000*
กลุม
43.219 328
0.132
ภายในกลุม
45.491 330
รวม
5. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหม
ระหวาง
1.423
2
0.711 4.650 0.010*
ตามลําดับความสําคัญใหม
กลุม
50.183 328
0.153
ภายในกลุม
51.606 330
รวม
6. ดานการจัดทําแผนและการปองกัน
ระหวาง
14.308
2
7.154 35.619 0.000*
กลุม
65.879 328
0.201
ภายในกลุม
80.187 330
รวม
7. ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียง
ระหวาง
1.124
2
0.562 2.760
0.065
สะทอนจากครูผูปกครองนักเรียนและชุมชน
กลุม
66.781 328
0.204
ภายในกลุม
67.905 330
รวม
ระหวาง
2.261
2
1.081 13.470 0.000*
กลุม
26.315 328
0.080
เฉลี่ย
ภายในกลุม
28.476 330
รวม
*p<0.05
จากตารางที่ 3 พบวา การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารหลักสูตร ดานการประเมินผล ดานการ
พัฒนาครู ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม และดานการจัดทําแผนและการปองกัน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จําแนกขนาดสถานศึกษา
แหลงความ
รายการ
SS
df
MS
F
P-Value
แปรปรวน
1. ดานการบริหารหลักสูตร
ระหวางกลุม
0.911
3
0.304
1.879
0.133
ภายในกลุม
52.825
327
0.162
รวม
53.736
330
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางกลุม
3.193
3
1.064
8.490
0.000*
ภายในกลุม
40.993
327
0.125
รวม
44.187
330
3. ดานการประเมินผล
ระหวางกลุม
2.570
3
0.857
6.743
0.000*
ภายในกลุม
41.549
327
0.127
รวม
44.119
330
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แหลงความ
รายการ
SS
df
MS
F
P-Value
แปรปรวน
4. ดานการพัฒนาครู
ระหวางกลุม
0.026
3
0.009
0.062
0.980
ภายในกลุม
45.465
327
0.139
รวม
45.491
330
5. ดานการบริหารจัดการทรัพยากร ระหวางกลุม
2.173
3
0.724
4.791
0.003*
ใหมตามลําดับความสําคัญใหม
ภายในกลุม
49.433
327
0.151
รวม
51.606
330
6. ดานการจัดทําแผนและการ
ระหวางกลุม
0.923
3
0.308
1.270
0.285
ปองกัน
ภายในกลุม
79.264
327
0.242
รวม
80.187
330
7. ดานการมีสวนรวมในการรับฟง
ระหวางกลุม
5.096
3
1.699
8.844
0.000*
เสียงสะทอนจากครูผูปกครอง
ภายในกลุม
62.809
327
0.192
นักเรียนและชุมชน
รวม
67.905
330
ระหวางกลุม
0.690
3
0.230
2.706
0.045*
เฉลี่ย
ภายในกลุม
27.787
327
0.085
รวม
28.476
330
*p<0.05
จากตารางที่ 4 พบวา การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อจําแนกขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการประเมินผล ดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม และดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครูผูปกครอง
นักเรียนและชุมชนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน
3. ปญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดานการประเมินผล พบวาการประเมินผลไมไดประสิทธิภาพ
ไมไดเนนการประเมินผลดานความรูที่ตรงตามตัวชี้วัด ซึ่งสถานศึกษาจะตองสรางวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เนนการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน พบวาผูปกครอง
มีภาระงานมากไมมีเวลาอยูกับลูก มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยแกตนเองและครอบครัว ประชาชนมาจากพื้นที่เสี่ยง
สถานศึกษาจึงควรมีการประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการเรียนของนักเรียนในสถานการณวิกฤตโควิด 19 และดาน
การจัดทําแผนและการปองกัน พบวานักเรียนไมปฏิบัติตามมาตรการบนมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาควรจัดทําแผนและการ
ปองกันเพื่อความปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยางเครงครัด

วิทย

สรุปและอภิปรายผล

มหา

1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้ง 7 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือดานการจัดทําแผนและการปองกัน ดานการบริหารหลักสูตร ดานการ
พัฒนาครู ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม ดานการประเมินผล และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไดนํานโยบายจากหนวยงานตนสังกัดมาปฏิบัติอยาง
เครงครัด ซึง่ นโยบายจากผูบริหารที่ดีจะสงผลใหการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษานั้นดี
ด วยสอดคลองกับ วรรณนภา แซตั้น, (2556: 12) ที่ไดศึกษาเรื่อง การบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา กลุมบูรพาศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เมื่อพิ จารณาเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก ดา นการบังคับ บั ญชา และด านการ
ประสานงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด สอดคลองกับ พิไลพร มลี รั ต น , (2557: 109-114) ที่ ไ ด ศึ ก ษาเรื่ อ ง สภาพการ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มี
สภาพการบริหารที่มากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนงานดานวิชาการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานการนิเทศการศึกษาและดานการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับ วาที่รอยตรีเมธี บุญปญญา, (2557: 111) ที่ไดศึกษา
เรื่องการบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาไดแก ดานพัฒนาการเรียนรู และดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ตามลําดับ สวนดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จําแนกตาม ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวติ ใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จําแนกตามตําแหนง จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมพบวา มี ความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประเมินผล ดานการพัฒนาครู
ด านการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม และดานการมีสวนรวมในการรับฟ งเสียงสะท อนจากครู
ผู ป กครอง นั กเรีย นและชุ มชมชน มีค วามแตกต า งกัน อยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 สาเหตุ ที่เ ป น เช น นี้ อ าจ
เนื่อ งมาจากผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาคือ ผูนํา สูง สุ ดในสถานศึก ษา และเป นผูมี บ ทบาทสํา คั ญ ในการบริห ารงานวิชาการใน
สถานศึกษา มีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ และมีมุมมองตอการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหม ของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีความแตกตางกันทั้งในแงของลักษณะเฉพาะของงาน หรือมุมมองสวนบุคคลที่มีตอการบริหารงาน
วิชาการ สอดคลองกับ พิไลพร มลีรัตน, (2557: 109-114) ที่ไดศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามตําแหนงโดยรวมพบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2.2 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวมพบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณทํา งานมีผลตอความสามารถของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาในการพั ฒนาองคก รให มีค วามก า วหน า โดยเฉพาะการบริห ารงานวิ ชาการซึ่ง เป นหั วใจสํ า คัญ ของ
สถานศึก ษา ผู บ ริห ารจะต อ งมี ความสามารถในการบริห ารจั ดการให เ กิ ดผลสํา เร็จ และมี คุณ ภาพสามารถแกป ญหากับ
สถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณในปจจุบันได ตลอดจนการเขาใจถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลากรใน
สถานศึกษา เขาใจถึงความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมที่แตกตางกัน สอดคลองกับวาที่รอยตรีเมธี บุญ
ปญ ญา, (2557: 111) ที่ไ ดศึ กษาเรื่อ งการบริห ารวิชาการในโรงเรีย นประถมศึกษา สัง กั ดสํา นักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารและครูที่มีประสบการณทํางานแตกตางกัน มีการบริหารวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ดานการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และยังสอดคลองกับ มูนา จารง,
(2560: 135) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารที่มีประสบการณตางกั นตามทัศนะ
ครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับ พัชราภรณ ดวงชื่น (2563: 794) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษารับ
ความปกติใหมหลังโควิด 19 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ที่ตองบริหารจัดการศึกษาภายใตรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่
แตกตางจากอดีต ซึ่งผูบริหารที่มีประสบการณทํางานมากจะมีการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความปกติใหมไดดีกวา
ผูบริหารที่มีประสบการณนอย เชน การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับโครงสราง
เวลาเรียนและมีความหลากหลายในรูปแบบการเรียนรู การออกแบบหลักสูตรโดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียนแตละคน
ในการจั ดการเรียนรู และวางแผนรวมกันของบุคคลที่ มีสว นเกี่ย วข อ งในทุกภาคสว น และการบริห ารจั ดการศึกษาที่ไม
เหมือนเดิมในสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ บุญเรือน ทองทิพย, (2563: 12) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัส
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โคโรนา 2019 กับศักยภาพของผูนําตอการพัฒนาองคการแบบนิวนอรมัล ผลการวิจัยพบวา ผูนําที่มีประสบการณมากจะมีวธิ ี
แกปญหา และสามารถขับเคลื่อนองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหพนักงานมีความรูสึกมั่นคงตองาน
2.3 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการประเมินผล ดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม และดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง
นักเรียนและชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการบริหารหลักสูตร ดานการพัฒนาครู ดาน
การจัดทําแผนและการปองกัน นั้นไมแตกตางกัน สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากขนาดของสถานศึกษาทีมีความแตกตาง
กัน ทั้งในดานบริบท งบประมาณ จํานวนนักเรียนและบุคลากรที่นอยกวา ทําใหการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมใน
วิก ฤตโควิด 19 ตอ งดํา เนิน ไปให ไ ด ภ ายใตม าตรการในการดูแ ลควบคุม ของศูน ยบ ริห ารสถานการณ โ ควิด 19 (ศบค.)
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา ศรีสะเกษ เขต 1 สอดคลองกับ พัชราภรณ ดวงชื่น
(2563: 794) ที่ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษารับความปกติใหมหลังโควิด 19 ซึ่งผูบริหารตองมีการบริหารจัดการศึกษา
ภายใตรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีต เชน การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
รวมถึงการปรับโครงสรางเวลาเรียนและมีความหลากหลายในรูปแบบการเรียนรู การออกแบบหลักสูตรโดยคํานึงถึงความ
แตกตางของนักเรียนแตละคน ในการจัดการเรียนรู และวางแผนรวมกันของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน และการ
บริหารจัดการศึกษาที่ไมเหมือนเดิมในสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ ปองสิน วิเศษศิริ, (2563: 137) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง นิวนอรมัลในโรงเรียนนายรอยพบวา โรงเรียนนายรอยใชมาตรการที่เขมขนหลายชั้น ทั้งมาตรการของรัฐ ของกองทัพบก
และของโรงเรียนเองอันกลายเปน นิวนอรมัล เชน การระมัดระวังเรื่องสุขภาพ การสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน การมี
วินัยทางการเงิน การเรียนการสอนทางไกลและออนไลน สวนมาตรการที่สงผลตอนิวนอรมัลในอนาคต ไดแก การพัฒนากรอบ
ความคิดแบบเติบ โต ของคณาจารยและนักเรียน การปรับ ปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เหมาะกับบริบทใหมทาง
การศึกษา ใหความสําคัญกับการเรียนแบบเครือขาย การใชทรัพยากรรวมระหวางเครือขายแบบเต็มศักยภาพ และการปรับ
เวลาการฝกซึ่งจะตองมีการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อโรงเรียนจะไดจัดระบบการบริหารในเชิงรุก สอดคลองกับ นภาพันธ งาม
บุษบงโสภิณ, (2563: 16) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพุทธวิธีเพื่อการดูแลตนเองในสถานการณโควิด 19 พบวา การฝกสติ เปนพุทธวิธี
ที่ชวยดูแลทั้งรางกายและจิตใจไดดี ความมีสติจะชวยสรางเสริมภูมิตานทานของจิตใจ การฝก สติดวยหลัก สติปฏฐาน 4 เปน
เครื่องมือในการรูทันจิตรูทันอารมณของตนเอง ใหคลายความยึดถือมายอมรับความจริงที่เกิดขึ้น เปนวิธีการคลายทุกข ที่
เกิดขึ้นในใจ ความมีสติและยอมรับความจริงนี้เปนพุทธวิธีที่จะชวยใหผูที่กําลังไดรับผลกระทบจากสถานการณนี้ไดลดความ
วิตกกังวลและใหมีกําลังใจกลับคืนมา พรอมที่จะยอมรับกับความจริงในสถานการณปจจุบันได
3. ผูบริหารสถานศึกษา ไดเสนอปญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤต
โควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ผูวจิ ัยไดสรุปประเด็นปญหาสําคัญ
ที่เห็นวาควรนํามาปรับปรุงพัฒนา ไดแก ดานการประเมินผล พบวาการประเมินผลไมไดประสิทธิภาพ เวลาเรียนไมครบตาม
หลักสูตรกําหนดไมไดเนนการประเมินผลดานความรูที่ตรงตามตตัวชี้วัด ซึ่งสถานศึกษาจะตองพัฒนารูปแบบวิธีการประเมินผล
มีการสรางวิธีการประเมินที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาการเรียนรูข องนักเรียน เชน จากชิ้ นงาน และ
พฤติกรรมของนักเรียน มากกวาประเมินเพื่อการตัดสิน สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะสถานศึกษายังไมสามารถรับรูไดวาวิกฤตโควิด
19 จะสิ้นสุดเมื่อไร และวัคซีนที่คนพบจะฉีดปองกันไดทุกคนและปลอดภัยหรือไม จึงตองมีวางแผนและปองกันใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไดดวยวิถีชีวิตใหมในสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรูและทักษะที่จําเปนในชีวิต สอดคลองกับ กาญจนา
จันทรประเสริฐ, (2563: 5) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูออนไลน รายวิชา PHY132: ฟสิกส
ทั่วไปในภาวะนิวนอรมัล พบวา ผูสอนแตละคนที่รับผิดชอบรายวิชามีวิธีการ ความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมการสอน
ออนไลนที่แตกตางกันซึ่งจะใหเรียนรูโปรแกรมใหมใน ระยะเวลาอันสั้นเปนไปไดยากรวมถึงเนื้อหาแตกตางกัน โดยนักศึกษา
คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตรกีฬา ที่ลงเรียนวิชาPHY132: ฟสิกสทั่วไป มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูออนไลน ที่
ชอบกับไมชอบแตกตางกัน ทําใหผลการประเมินมีความแตกตางกันคือผูที่มีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมการสอนออนไลน
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูที่ไมพึงพอใจใชโปรแกรมการสอนออนไลน ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอน
จากครู ผูปกครองนักเรียนและชุมชน พบวาผูปกครองมีภาระงานมากไมมีเวลาอยูกับลูก ทุกคนมีความกังวลในเรื่องความ
ปลอดภัยแกตนเองและครอบครัว ผูปกครองมีความคาดหวังกับลูกตัวเองสูง มีความคิดที่แตกตางกัน ชุมชนมีกลุมเสี่ ยงที่
เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะผูปกครองมีฐานะยากจน ตองทํางานเพื่ อหาเลี้ยงชี พ และไม มีความรู
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นักเรียนบางสวนอาศัยอยูกับตายายที่แกชรา ไมปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด สถานศึกษาจึงควรมีการประชุมผูปกครอง
เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการเรียนของนักเรียนในสถานการณวกิ ฤตโควิด 19 และ สอนซอมเสริมแกนักเรียนที่เรียนชาและไมทํา
ใบงานสงครู มีการขอความรวมมือกับผูนําชุมชนใหมีมาตรการการปองกันตนเองอยางเครงครัด มีการจัดใหครูไดรับวัคซีนที่ดี
และมีคุณภาพทุกคน สอดคลองกับ พัชราภรณ ดวงชื่น (2563: 794) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษารับความปกติ
ใหมหลังโควิด 19 พบวา การบริหารจัดการศึกษาทุกฝายตองมีสวนรวมกันในการวางแผนการทํางาน เพื่อปรับตัวใหสามารถอยู
ลอดกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และดานการจัดทําแผนและการปองกัน พบวานักเรียนไมเครงครัดในมาตรการปฏิบัติ ขาด
ความรับผิดชอบในการระมัดระวังตามมาตรการของนักเรียนเมื่ออยูภายนอกโรงเรียน สถานศึกษาควรจัดทําแผนและการ
ปองกันเพื่อความปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยางเครงครัด สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก การ
ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตนของผูปกครอง นักเรียนไมเครงครัดในมาตรการ สอดคลองกับ ปองสิน วิเศษศิริ, (2020:
137) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง นิวนอรมัลในโรงเรียนนายรอย พบวา สิ่งที่โรงเรียนนายรอยเปลี่ยนแปลง คือ การตองปฏิบัติตาม
มาตรการที่เขมขนหลายชั้น ทั้งมาตรการของรัฐ ของกองทัพบก และของโรงเรีย นเองอั นกลายเปนนิวนอรมัล เชน การ
ระมัดระวังเรื่องสุขภาพ การสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน การมีวินัยทางการเงิน การเรียนการสอนทางไกลและออนไลน
สวนที่สงผลตอนิวนอรมัลในอนาคต คือ การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต ของคณาจารยแ ละนักเรียน การปรั บปรุง
หลั ก สู ตรและการเรีย นการสอนที่เหมาะกับ บริบ ทใหมทางการศึกษา ให ค วามสํา คัญกั บการเรียนแบบเครือ ขา ย การใช
ทรัพยากรรวมระหวางเครือขายแบบเต็มศักยภาพ และการปรับเวลาการฝกซึ่งจะตองมีการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อโรงเรียนจะ
ไดจัดระบบการบริหารในเชิงรุก

ขอเสนอแนะการวิจัย

วิทย

าลัย

ราช

1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1.1 สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการสรางวิธีการประเมินที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน เชน จากชิ้นงาน และพฤติกรรมของนักเรียน มากกวาประเมินเพือ่ การตัดสิน
1.2 สถานศึกษาควรมีมาตรการที่เขมงวดในการดูแลปองกันความปลอดภัยใหกับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา
โดยมีการประกาศ มาตรการ กฎ ระเบียบและขอบังคับอยางชัดเจน และผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนควรยึดถือปฏิบัติ
อยางเครงครัดบนมาตรฐานเดียวกัน
1.3 สถานศึกษาควรสรา งความเชื่อมั่นใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และผูปกครอง ในเรื่องความปลอดภัย ใน
สถานศึกษา และพรอมที่จะจัดการเรียนการสอนไดทุกสภาวการณของการเปลี่ยนแปลงใหนักเรียนเกิดการเรี ยนรู อยา งมี
ประสิทธิภาพ
2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดานการประเมินผลดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 เพื่อหาวิธีที่
เหมาะสมในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนสําหรับสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันในวิก ฤตโควิด 19 เพื่ อหาแนวทางในการ
ปองกันใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการใหเหมาะกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อใหสามารถเรียนรูได
ตลอดเวลา
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การพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
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ำไพ

บทคัดยอ

ราช

ภัฏร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร โดยใชวิธีการทางสัทศาสตรในการแกปญหาในการออกเสียงเสียดแทรกจํานวน 6 เสียง ซึ่งพบวาเปน
ปญหาสําหรับนักเรียนไทย ไดแกเสียง /v/, /z/, /š/, /θ/, /ð/ และ /ž/ ผูวิจัยไดทดลองใชชุดฝกทักษะออกเสียงพยัญชนะ
เสียงเสียดแทรกนี้กับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 20 คน ผูวิจัยไดทดสอบ
ความรูดานเสียงเสียดแทรกและการออกเสียงโดยการใชเครื่องมือดังนี้ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบ
ระหวางการฝก โดยผลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน คือ 784 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 39.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.98
และผลคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน คือ 818 โดยมีคาเทากับ 40.9 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.18 โดยผลคะแนนที่
สูงขึ้นนี้แสดงวากลุมตัวอยางสามารถรับรูและแยกแยะลักษณะของเสียงเสียดแทรกไดอีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการออก
เสียงไดดีขึ้น ผูวิจัยไดทําการทดสอบประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการออกเสียงโดยการหาคาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยกําหนดคา
ไวที่ 80/80 โดยการประเมินคาคะแนนของผลคะแนนสอบกอนและหลังฝกและคะแนนระหวางการฝก อีกทั้งเปรียบเทียบ
ผลลัพธของคะแนนกอนและหลังเรียน โดยคะแนน E1/E2 เทากับ 72.69/81.80 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานซึ่งผูวจิ ัยจะทําการ
พัฒนาชุดฝกตอไป อนึ่งผูวิจัยไดสํารวจความพึงพอใจดวยแบบสอบถามในดานชุดฝกทักษะ ดานการฝกทักษะและดานผูสอน
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามพึ ง พอใจต อ ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะอยู ใ นระดั บ มาก ( = 4.10, S.D. = 0.62)
คําสําคัญ: ชุดฝกทักษะการออกเสียง, พยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษ, นักศึกษาคณะครุศาสตร

าลัย

Abstract

มหา

วิทย

The objective of this research was to develop a pronunciation package of English fricatives for
college students in the Faculty of Education by using phonetics training to solve pronunciation’s problems
in 6 fricative sounds that cause difficulty to pronounce among Thai learners; /v/, /z/, /š/, /θ/, /ð/ and /ž/.
The researcher used a trial package with 20 college students majoring in English, Loei Rajabhat University.
The researcher examined their knowledge about English fricatives and pronunciation with pre- test, posttest, during the 4 week training test. The pre-test’s score was 784 ( = 39.2, S.D. = 2.98) while the posttest’s was 818 ( = 40.9, S.D. = 3.18). The higher scores revealed learners could perceive and discriminate
the fricative sounds as well as improve their pronunciation skills obviously. The research applied Efficiency
Evaluation ( E1/ E2) to evaluate the quality of the pronunciation package which was set at 80/ 80 and
compared pre-test, post-test and during test results. The Efficiency Evaluation (E1/E2) is 72.6/81.8, which
was not relevant to hypothesis. The researcher will go on developing the pronunciation package to be
more efficient. Besides, the researcher also created a questionnaire for surveying learners’ satisfaction with
the pronunciation package, training and instructor. The overall satisfaction was at high level. ( = 4.10, S.D.
= 0.62)
Keywords: English Pronunciation Package, Fricative Consonants, College Students in the Faculty of
Education
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ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของทักษะการออกเสียง กลาวคือการออกเสียงเปนทักษะพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีผลโดยตรงกับทักษะอื่น ๆ ได เชน ทักษะการเขียน ทักษะการพูด และทักษะการฟง เมื่อเราสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษ
ไดอยา งถู กตองยอมทําใหเราเขียนตัวสะกดของคําศัพทถูกตอง ในสวนของการฟง-พู ดนั้น เราสามารถพู ดเพื่อสงสารและ
ขอความแกคูสนทนาไดอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลทันทีและสรางความนาเชื่อถือใหแกผูสงสารได หัวใจหลัก
ของความเชี่ยวชาญทางภาษา นั่นคือ ความมั่นใจในการออกเสียงอยางเปนที่เขาใจ (Fraser, 2000) ผูวิจัยทําการศึกษางานวิจัย
พบวา (Baker, 2006) ไดรวบรวมความผิดพลาดในการออกเสียงภาษาอังกฤษพบเสียงเสียดแทรกที่ชาวไทยและชาวลาวมัก
ออกเสียงไมไดและใชหนวยเสียงอื่น ๆ ซึ่งมาจากภาษาแม ดังนี้
/θ/ ความผิดพลาดในการออกเสียงที่ปรากฏบอยครั้งคือ การออกเสียง [s] หรือ[t] แทน
/ð/ ความผิดพลาดในการออกเสียงที่ปรากฏบอยครั้งคือ การออกเสียง [d], [t] และ [s] แทน
/v/ มักพบความสับสนในการออกเสียงกับตัวอักษร w จึงออกเสียง [w] หรือ [p] แทน และออกเสียง [b] ในตําแหนง
กลางพยางค
/z/ มักออกเสียง /s/ แทน หรือ /z/ ไมออกเสียงเลยในตําแหนงทายพยางค
/ʒ/ มักออกเสียง [z] หรือ [t] แทน
/ʤ/ มักออกเสียง [ʧ] หรือ [dz] แทน เพราะออกเสียง /ʒ/ ไมไดจึงใชเสียง /z/ แทน
/f/ แมจะพบไดในระบบเสียงพยัญชนะภาษาไทยดวยสัทลักษณที่เหมือนกับเสียงตัวอักษร ฟ แตความผิดพลาดที่พบ
ปรากฏในตําแหนงทายพยางค โดยพบการออกเสียง [p] เมื่อ f อยูในตําแหนงทายพยางค
/ʧ/ มักออกเสียง [t] แทน
/ʃ/ มักออกเสียง [ʧ] หรือ [s] และ [t] แทน
นอกจากนี้ สาคร เจริญแสน, (2533) ไดศึกษาการพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกการ
ออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวากลุมเสียง
ที่ เ ป น ป ญ หาในการออกเสี ย งมากที่ สุด 3 อั น ดั บ แรกคื อ 1) กลุ ม เสี ย งเสี ย ดแทรก (Fricatives) 2) เสี ย งกึ่ ง เสี ย ดแทรก
(Affricates) และ 3) กลุมเสียงหยุดหรือกัก คิดรอยละของนักเรียนที่มีปญหาคือ 73.29, 62.87, และ 51.45 ตามลําดับ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวดี เพียเขมร, (2552) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษโดยใชชุด
การเรียนรู ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานสะพานยาว จังหวัดชัยภูมิ พบวา เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ไมมีใน
ที่เปนป ญ หาในการออกเสียง คือ เสียง [v] [θ,] [ð] [z] [ʤ] [r] [ʃ] [g] [ʧ] คิดเปนรอยละ 100, 100, 100, 97.37, 94.21,
87.37, 80.79, 62.63, และ 55.53 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามกลุม เสียงพบวากลุมเสียงเสียดแทรกมีปญหามากที่สุด รอยละ
95.63 รองลงมาคือเสียงกระดกลิ้น รอยละ 87.37 กลุมเสียงกลุมเสียดแทรก รอยละ 74.86 และเสียงหยุดรอยละ 62.63
ตามลําดับ สรุปผลการวิจัยทางการศึกษาภาษาที่สองพบวาไมจําเปนตองมุงเนนไปที่การสอนทักษะการออกเสียงแตเพียงอยาง
เดียว หากแตครูผูสอนควรมุงเนนไปที่กลวิธีในการสอนออกเสียงดวย ผูสอนควรทําหนาที่เสมือนโคชสอนการออกเสียงและ
สงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูดวย กลวิธีการสอนควรเนนการเปลงเสียงออกมาไปสูสวนที่เหนือกวาของ
สวนยอยในการออกเสียง รวมถึงเปลี่ยนจากความสามารถทางภาษาศาสตรไปสูความสามารถทางการสื่อสาร (Morley, 1991)
ด วยเหตุนี้การสอนออกเสีย งภาษาอังกฤษดวยกลวิธีหนึ่ง ๆ จะสามารถชวยพัฒนาศักยภาพการอานออกเสีย งไดดียิ่งขึ้น
(Fraser,2000) ครูผูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ (ESL/EFL) จําเปนตองไดรับเนื้อหาและสื่อ
การสอนที่ชวยใหไดพัฒนาศักยภาพของตนเองทางดานการสอนออกเสียง เพื่อผูเรียนการออกเสียงใหเกิดประสิทธิภาพและ
ผูเรียนสามารถเอาไปประยุกตใชในการสื่อสารไดเหมาะสมตอไป นอกจากนั้นสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เชน ชุดฝกการ
ออกเสียง
มีการศึกษาการรับรูเสียงเสียดแทรกโดยเริ่มจากการออกเสียงเสียดแทรกในการพูดของเด็กนั้นพบวาการปรากฏการ
รับรูเสียงเสียดแทรกนั้นไมถือวาเร็วหรืองายสักเทาใด หรืออาจกลาวไดวาเปนเรื่องยากสําหรับทารกที่จะรับรูเสียงกลุมนี้ ดังนั้น
การแยกแยะความแตกตางของเสียงเสียดแทรกแตละตัวจึงทําใหเกิดปญหาสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง
(L2) ที่เริ่มตนการเรียนรูภาษาจากพื้นฐานการเรียนรูภาษาจากภาษาแรก (L1) เชน ผูเรียนชาวไทย ดวยเหตุผลที่ระบบเสียง
ภาษาไทยพบหนวยเสียงเสียดแทรกนอยกวาระบบเสียงของภาษาอังกฤษ (Burnham et al, 1997; pp.25-42) ธรรมชาติของ
มนุษยยอมทําการเชื่อมโยงภาษาที่สองเขาสูภาษาแม (mother tongue) ตามทฤษฎีการเรียนรูโดยใชการโยกยายปรับเปลี่ยน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอมูล (Transfer Theory) กลาววาการเรียนรูมาจากการใชการเชื่อมโยงระหวางความเหมือนหรือความเกี่ยวของระหวาง
ขอมูลใหมกับขอมูลเกา ทฤษฎีนี้ขึ้นอยูกับขอมูลขั้นตนที่เก็บเอาไวดวยเชนกัน ดังนั้นผูเรียนชาวไทยที่ไมไดปรับแกไขการออก
เสียงใกลเคียงกับภาษาอังกฤษ เชน เสียง [ʃ] สะกดดวย sh เชน ship /ʃip/ ปญหาที่พบในการออกเสียงนี้คือการที่ผูเรียนออก
เสียง “ช” แทน ดังนั้นผูเรียนจะออกเสียงคําวา ship วา “ชิพ”
ปจจุบันการเรียนการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในเมืองไทยยังไมสามารถแกไขปญหาหรือขอบกพรองในการ
ออกเสียงหนวยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษในกลุมเสียงเสียดแทรกใหแกผูเรียนชาวไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาใน
ปจ จุ บั นได มี ก ารเป ด สอนการออกเสี ย งภาษาอั งกฤษโดยผูส อนเจา ของภาษาก็ ต าม อนึ่ ง ในการเรีย นการสอนในระดั บ
มหาวิทยาลัย ผูวิจัยพบปญหาวา นักศึกษาไทยมีปญหาดานการออกเสียง เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญไมสามารถออกเสียง
ภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักสัทศาสตรเทาที่ควร โดยเฉพาะการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุมเสียงเสียดแทรก
ถึงแมวาการออกเสียงเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษมิไดสรางปญหาแกผูเรียนชาวไทยทุกเสียง แตการออกเสียงเสียงพยัญชนะ
เสียดแทรกที่บางเสียงที่มีลักษณะการออกเสียงแตกตางจากเสียงพยัญชนะในภาษาไทย ไดแก เสียง /v/, /z/, /š/, /θ/, /ð/
และ /ž/ ก็สรางปญหาในการออกเสียงสําหรับผูเรียนชาวไทยมิใชนอย ดังนั้นคนไทยสวนใหญจึงมีปญหาในการออกเสียง
ดั งกลา ว จึ งสงผลทํา ใหผูเรี ยนออกเสีย งผิดพลาดหรือ ไมถูกตองซึ่งสงผลใหไมประสบผลสํ าเร็ จในการเรีย นและส งผลต อ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ไมสัมฤทธิ์ผลหรือไมเขาใจตรงกัน สงผลใหผูเรียนไมสามารถนําภาษาอังกฤษไปใช
ตามสถานการณในสภาพความเปนจริงไดเทาที่ควร
ผูวิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะแกไขปญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสียงเสียดแทรกเปนอยางแรกเพราะพบวา
เปนกลุม เสี ยงที่มีหนวยเสียงที่มีปญหามากที่สุดในการออกเสียงสําหรับผูเรียนชาวไทย โดยพยัญ ชนะเสียงเสีย ดแทรกใน
ภาษาไทยมีเพียง 3 หนวยเสียง ไดแก / f, s, h/ แตภาษาอังกฤษพบเสียงเสียดแทรกถึง 9 หนวยเสียง ไดแก /f, v, s, z, š, ž,
θ, ð, h/
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร โดยมีขอสันนิษฐานวาการ
รับรู (perception) นําไปสูการผลิต (production) ในการเรียนรูการออกเสียงของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองและยิ่ง
มีการรับรูที่ถูกตองมากเทาใด ทายที่สุดจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงผลลัพธหรือผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น (Flege, 1995) ในที่นี่คือชุดฝก
การอานออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสียงเสียดแทรกตามหลักสัทศาสตรซึ่งใชเปนเครื่องมือในการฝกฝนการออกเสียงใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นจึงนําไปสูขอสันนิษฐานประการหนึ่งที่วาใหผูเรียนไดรับความรูทางดานสรีรสัทศาสตร (Articulatory
Phonetics) จะชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจวิธกี ารออกเสียงที่ถูกตองไดดยี ิ่งขึ้น โดยใหผูเรียนตระหนักถึงฐานกรณ (Places
of Articulation) หรืออวัยวะคูที่ใชในการออกเสีย งตาง ๆ ของภาษาอังกฤษ อีกทั้งจะช วยใหผู เรียนทราบความแตกตาง
ระหวางหนวยเสียงระบบเสียงพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี ความคาดหวังหลังจากการฝกฝนอบรม คือ ผูเรียนจะ
เกิดความเขาใจลักษณะของเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษวาแตกตางจากเสียงเสียดแทรกภาษาไทย กลาวคือหนวยเสียงเสียด
แทรกภาษาไทยนั้นมีลักษณะเปนเสียงไมกอง (voiceless) และมีจํานวนหนวยเสียงที่นอยกวาภาษาอังกฤษ ในขณะที่หนวย
เสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษนั้นมีจํานวนมากกวา ดังนั้นจึงพบหนวยเสียงเสียดแทรกที่หลากหลายและใชอวัยวะคูแตกตาง
กันไป รวมถึงลักษณะการสั่นสะเทือนของเสนเสียง (voicing) วามีลักษณะเสียงกองและไมกอง (voiced and voiceless) ก็
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหหนวยเสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกในภาษาอังกฤษมีความหลากหลายมากกวาในภาษาไทย
ปจจุบันผูวิจัยที่ไดสอนวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผูวิจัยเห็นวานักศึกษาควรไดรับการ
สงเสริมพัฒนาทักษะการออกเสียงที่ถูกตองหรืออยางนอยที่สุดควรไดรบั การแกไขเสียงที่มีปญหาเปนอันดับแรก เพื่อนําไปใชใน
การกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนั้นยังเปนการชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะอานออก
เสียงของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นําความรูไปพัฒนาตนเอง อาชีพและทองถิ่นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

มหา

1. เพื่อพั ฒนาชุ ดฝกทั กษะการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสีย งเสียดแทรกสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร
จํานวน 6 เสียง ไดแก /v/, /z/, /š/, /θ/, /ð/ และ /ž/
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกที่มีปญหากอนและหลังเขารับการ
ฝกฝนการออกเสียง
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ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุมตัวอยางในการทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกหลังเขา
รับการฝกฝนการออกเสียง

วิธีดําเนินการวิจัย

พรร

การพัฒนาชุดฝกทักษะออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย โดยวิธีการเจาะจงเพื่อใหไดกลุมเปาหมายจํานวน 20 คน โดยผูวิจัยไดดําเนินการใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียง
ภาษาอังกฤษเสียงเสียดแทรก จํานวน 6 บท โดยใชเวลาในการทดลอง โดยแตละบทใชเวลาฝกครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งการ
ทดสอบกอนและหลังการทดลอง จํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง

ำไพ

ผลการวิจัย

ราช

ภัฏร

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อสรางชุดฝกทักษะออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่มีปญหาจํานวน 6 เสียง
ไดแก เสียง /v/ /z/ /š/ /θ/ /ð/ และ /ž/ ใชในการฝกฝนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร ในกระบวนการใชชุดฝกทักษะออก
เสียงนี้ ผูวิจัยวิเ คราะห ประสิทธิภาพของชุดฝกดวยวิธีการหาประสิทธิภ าพเชิ งประจัก ษ (Empirical Approach) รวมถึ ง
วิเคราะหความแตกตางระหวาง คะแนนของการทดสอบกอนการฝก (Pre-test) และคะแนนการทดสอบหลังการฝก (Posttest) ดวย ทั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการฝกทักษะออกเสียงของงานวิจัยนี้ในประเด็นที่
แตกตางกัน 3 ดาน ไดแก ดานการฝกฝน ดานชุดฝกทักษะ และดานผูสอน เพื่อใหงานวิจัยนี้สามารถแสดงผลการวิเคราะหใน
ทุกดาน ในการวิเคราะหผลวิจัยนั้น ผูวจิ ัยไดอธิบายผลการวิจัยตาม หัวขอดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหชุดฝกทักษะออกเสียงตามทฤษฎีตนแบบการกลมกลืนการรับรู
2. การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การใชชุดฝกทักษะออกเสียงกอนและหลังการฝก
3. การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะออกเสียง
4. การวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการฝกทักษะออกเสียง

มหา

วิทย

าลัย

1. การวิเคราะหชุดฝกทักษะออกเสียงตามทฤษฎีตนแบบการกลมกลืนการรับรู
การสรางแบบทดสอบการออกเสียงกอนและหลัง (Pre-test & Post-test) และการออกแบบชุดฝกทักษะออกเสียง
ของงานวิจัยนี้ ผูว ิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎี (Best, 2001) มาเปนแนวทางในการสรางงาน นั่นคือทฤษฎีตนแบบการกลมกลืน
การรับรู (Perceptual Assimilation Model) (Best, 2001) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดเรื่องความคลายคลึงของการรับรู (Perceptual
Similarity) ในการออกเสียงเกี่ยวกับเสียงในภาษาที่สองที่มีสัทลักษณใกลเคียงหรือแตกตางกับเสียงในภาษาที่ 1 ตามทฤษฎี
ดังกลาวไดเกิดขอสังเกตวา หากเสียง ๆ หนึ่งในภาษาที่ 2 มีสัทลักษณที่ใกลเคียงกับเสียงในภาษาที่ 1 จะสงผลตอความสามารถ
ในการแยกแยะความแตกตางของเสียงในภาษาที่ 2 ดังนั้น เมื่อผูเรียนสามารถจําแนกความแตกตางของเสียงไดดีกวาก็ยอม
ออกเสียงไดถูกตองมากกวา (Escudero, 2007) จากตารางที่ 4.1 ผูวิจัยวิเคราะหจากหนวยเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ
จํานวน 6 หนวยเสียง ไดแก /v/ /z/ /š/ /θ/ /ð/ และ /ž/ ซึ่งไดจากการเก็บขอมูลมาจากกลุมตัวอยางทั้ง 20 คน ผูวิจัยแบง
การ วิเคราะหผลตามทฤษฎี ดังนี้
ทั้งประเด็นที่ 1 การสั่นสะเทือนของเสนเสียงและประเด็นที่ 2 การรับรูการใชฐานกรณ พบวา หนวยเสียง /v/ /z/
/š/ /θ/ /ð/ และ /ž/ อยูในกลุม UC (Uncategorized - Categorized Pair) เกิดการกลมกลืนเปนสองเสียงแบบไมเทาเทียม
กัน กลาวคือเสียง 2 เสียงในภาษาที่สอง เสียงหนึ่งอาจจะไมสามารถระบุเสียงที่เหมือนหรือคลายคลึงในภาษาแมได แตอีกเสียง
หนึ่งสามารถระบุไดเปนเสียงใน ภาษาแมอยางชัดเจน จากตารางที่ 4.1 พบวาหนวยเสียง /ž/ เปนเสียงเดียวที่มีลักษณะ
แตกตางและจัดอยูในกลุม UU (Uncategorized Speech Segments) ไมสามารถระบุเสียงได กลาวคือเสียงทั้งสองของภาษา
ที่สองไมสามารถระบุเปนหนวยเสียงใดๆ ในภาษาแมได จากนั้นผูวิจัยไดศึกษาความถูกตองของการออกเสียงหนวยเสียงทั้ง 6
หนวยเสียง จากกลุมตัวอยางทั้ง 20 คน ที่ไดทําผลการวิจัยดังตารางที่ 1
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1.
2.
3.

UC
UC
UC

/v/
/z/
/š/

30
47.5
77.5

4.

UC

/ θ/

50

5.

UC
/ð/
ผลรวม (เสียงที่ 1-5)

32.5

27.5

27.5

/ž/

ทฤษฎี
ตนแบบ
การ
กลมกลืน
การรับรู
UC
UC
UC

UC

UC

237.5
27.5

UU

ราช

6.

ผลรวม
ทฤษฎี
ตนแบบ
การ
กลมกลืน
การรับรู

หนวยเสียง รอยละ
เสียด
ความ
แทรก
ถูกตอง
ของการ
ออกเสียง

ผลรวม
ทฤษฎี
ตนแบบ
การ
กลมกลืน
การรับรู

พรร

หนวยเสียง รอยละ
เสียด
ความ
แทรก
ถูกตอง
ของการ
ออกเสียง

/v/
/z/
/š/

62.5
20
77.5

/ θ/

77.5

ำไพ

ทฤษฎี
ตนแบบ
การ
กลมกลืน
การรับรู

ภัฏร

เสียงที่

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยภาพรวมของการรับรูและการออกเสียงพยัญชนะในประเด็นการสั่นสะเทือนของเสนเสียงและฐานกรณที่ใช
ในการออกเสียง
ประเด็นที่ 1 การสั่นสะเทือนของเสนเสียง
ประเด็นที่ 2 การรับรูการใชฐานกรณ

40
/ð/
ผลรวม (เสียงที่ 1-5)
/ž/

40

227.5
40
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ผลรวม (เสียงที่ 1-6)

317.5

คาเฉลี่ย (เสียงที่ 1-6)

44.16

คาเฉลี่ย (เสียงที่ 1-6)

52.91

คาเฉลี่ยความถูกตองในการรับรู

48.53

คาเฉลี่ยความถูกตองในการอานคําลวง

73.25

าลัย

ผลรวม (เสียงที่ 1-6)

มหา

วิทย

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 1 ในประเด็นที่ 1 การสั่นสะเทือนของเสนเสียงพบวา รอยละ 77.5 ของหนวยเสียง /š/
กลุมตัวอยางรับรูการไมสั่นสะเทือนของเสนเสียง ๆ นี้ไดมากที่สุด รอยละ 50 ของหนวยเสียง /θ/ กลุมตัวอยางรับรูการไม
สั่นสะเทือนของเสนเสียงไดอันดับรองลงมา ในขณะที่รอยละ 47.5 ของหนวยเสียง /z/ รอยละ 32.5 ของหนวยเสียง /ð/ และ
รอยละ 30 ของหนวยเสียง /v/ ตามลําดับนั้น กลุมตัวอยางสามารถรับรูการสั่นสะเทือนของเสนเสียงไดนอยกวา สวนรอยละ
27.5 ของหนวยเสียง /ž/ ซึ่งอยูคนละกลุมกับหนวยเสียงทั้ง 5 หนวยเสียงนั้น กลุมตัวอยางสามารถรับรูการสั่นสะเทือนของ
เสนเสียงไดนอยที่สุด จึงกลาวไดวากลุมตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนผูเรียนชาวไทยสามารถรับรูการไมสั่นสะเทือนของเสนเสียงจาก
หนวยเสียงไดดีกวาการรับรูการสั่นสะเทือนของเสนเสียงจากหนวยเสียง
ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 1 ในประเด็นที่ 2 การรับรูการใชฐานกรณพบวา รอยละ 77.5 ของหนวยเสียง /š/
และหนวยเสียง /θ/ กลุมตัวอยางสามารถรับรูการใชฐานกรณไดอยางถูกตองมากที่สุด ในขณะที่รอยละ 62.5 ของหนวยเสียง
/v/ รอยละ 40 ของหนวยเสียง /ð/ และหนวยเสียง /ž/ ตามลําดับ
ผูวิจัยทําการเปรียบเทียบการรับรูการออกเสียงจากประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 โดยการหาคาความแปรปรวน
ระหวางคาเฉลี่ย ของการรับรูการสั่นสะเทือนของเสนเสียงและคาเฉลี่ยของการรับรู การใชฐานกรณที่ใชในการออกเสียง
(ตารางที่ 2) ผลการวิจัยพบวารอยละ 44.16 ของคาเฉลี่ยของการรับรูการสั่นสะเทือนของเสนเสียงมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รอยละ 2.32 ในสวนประเด็นที่ 2 พบวา รอยละ 52.91 ของคาเฉลี่ยของการรับรูการใชฐานกรณที่ใชในการออกเสียงมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ 2.3 ผลจากการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาความถูกตองในการรับรูของประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 มี
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N
20
20

พรร

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับรูในประเด็นการสั่นสะเทือนของเสนเสียงและฐานกรณที่ใชในการออกเสียง
x̅
การรับรู
S.D.
1. การสั่นสะเทือนของเสนเสียง
44.16
2.32
2. ฐานกรณที่ใชในการออกเสียง
52.91
2.30

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาใกลเคียงกันและระดับคะแนนไมแตกตางกันมากนัก กลุมตัวอยางยังคงมีปญหาในการรับรูแ ละแยกแยะหนวยเสียงพยัญชนะ
เสียดแทรกภาษาอังกฤษ

ภัฏร

ำไพ

2. การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การใชชุดฝกทักษะออกเสียงกอนและหลังการฝก
ผูวิจัยไดสรางชุดฝกทักษะออกเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่มีปญหา พรอมทั้งแบบทดสอบ กอนและหลังการฝก
(Pre-test & Post-test) โดยกอนเริ่มกระบวนการฝกนั้น ผูวิจัยไดจัดใหมีการทดสอบความรูของกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบ
กอนการฝก (Pre-test) จํานวน 50 ขอ และ แบบทดสอบภายหลังการฝก (Post-test) จํานวน 50 ขอ โดยจัดแบงตามทฤษฎี
ตนแบบการกลมกลืน การรับรู โดยแบงออกเปนสวนที่ 1 ความสามารถในการแยกแยะเสียงของหนวยเสียงพยัญชนะเสียด
แทรกที่ไดยินผานคูเทียบเสียง และสวนที่ 2 เปนการทดสอบการรับรูหนวยเสียง ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผลคะแนนของการ
ทดสอบกอนและหลังการฝก ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใชชุดฝกทักษะกอนและหลังอบรม
x̅
N
S.D.
กอนเรียน
20
39.20
2.98
20

40.9

ราช

หลังเรียน

df
19

t-test
3.84 *

3.18

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
* p < 0.05

าลัย

จากตารางที่ 3 พบวาความแตกตางของคะแนนการทดสอบกอนฝกและหลังฝกดวยคา t-test พบวาคา t = 3.84 ซึ่ง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวไดวายอมรับตามสมมติฐานที่วาผล จากการทดสอบหลังฝก (x̅ = 40.9) มีระดับคะแนน
สูงกวาผลจากการทดสอบกอนฝก (x̅ = 39.2) ผล จากการวิจัยสรุปไดวาการใชชุดฝกทักษะออกเสียงชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรับรูพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่มีปญหาได

มหา

วิทย

3. การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะออกเสียง
ผูวิจัยวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะออกเสียงเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะ
เสียดแทรกภาษาอังกฤษใหกลายเปนชุดฝกที่มีประสิทธิภาพดวยวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach)
จากตารางที่ 4.4 ชุดฝกทักษะออกเสียงนี้ ประกอบดวยแบบทดสอบยอยจํานวน 4 ชุด ซึ่งทดสอบภายหลังการฝกเสร็จสิ้นใน
แตละครั้ง
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วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์การใชชุดฝกทักษะออกเสียง
คะแนน
คะแนน
คนที่
คะแนนจากแบบฝกหัดระหวางเขาอบรม
ทดสอบกอน ทดสอบหลัง
อบรม
เรียน
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
คะแนนรวม คะแนนรวม คะแนนรวม
20
20
20
20
80
50
50
1.
14
14
13
15
56
37
40
2.
15
13
7
17
52
38
40
3
16
15
14
16
61
41
44
4.
14
16
11
15
56
39
41
5.
15
9
12
13
49
33
37
6.
16
13
13
16
58
39
42
7.
15
15
13
18
61
38
40
8.
16
16
13
17
62
41
40
9.
14
16
10
15
55
35
38
10.
15
14
13
18
60
40
42
11.
16
13
13
15
57
44
46
12.
14
13
12
12
51
39
43
13.
16
17
14
15
62
44
46
14.
18
17
13
15
63
42
45
15.
13
15
13
14
55
39
35
16.
16
14
15
17
62
40
42
17.
18
17
15
20
70
44
44
18.
16
17
13
16
62
36
35
19.
14
14
14
19
61
35
38
20.
13
12
13
12
50
40
40
ผลรวม
304
290
254
315
1163
784
818
Mean
15.20
14.50
12.70
15.75
58.15
39.20
40.90
S.D.
1.36
1.99
1.73
2.07
5.10
2.98
3.18
ผลจากการวิจัยตารางที่ 4 ผูวิจัยนําขอมูลดังกลาวไปคิดวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ ดังผลจากการ
วิจัยจากตารางที่ 4.5 พบวาชุดฝกทักษะออกเสียงนี้มีคาคะแนนประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 72.69/81.80 (E1/E2) ซึ่งไม
เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 อีกทั้งผลลัพธของคาคะแนน E1 ต่ํากวาเกณฑเกินรอยละ 2.5 รวมถึงคาคะแนนของ E1
และ E2 อยูในระดับที่หางกันมากกวารอยละ 5 แสดงใหเห็นวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนของผลลัพธคาของ
คะแนน E2 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ระดับคะแนน 80 ผลลัพธของคาคะแนน 81.80 อยูในขอบเขตของเกณฑซึ่งไมต่ํากวาและไม
สูงเกินรอยละ 2.5

มหา

ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธิ์ของชุดฝกทักษะออกเสียง
เรื่อง
N
ชุดฝกทักษะการออกเสียง
20
พยัญชนะเสียดแทรก
ภาษาอังกฤษ

E1
72.69

E2
81.80
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พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. การวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีการฝกทักษะออกเสียง
ในการวิเคราะหชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่มีปญหานั้น การสอบถามความพึง
พอใจจากกลุมตัวอยางภายหลังจากการฝกเปนขั้นตอนที่สําคัญเพื่อการวิจัยที่ครบถวนทุกมุมมอง ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจาก 3 ประเด็น ไดแก ความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกทักษะ การฝกฝนและผูสอน ผลการวิเคราะหระดับความพึง
พอใจ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแยกตามประเด็นทั้ง 3 ประเด็น ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยรวมทุกประเด็นในแบบสอบถามความพึงพอใจการใชชุดฝกทักษะออกเสียง
รายการขอคําถาม
x̅

4.13
4.09
4.08
4.10

ำไพ

ประเด็นที่ 1 ดานชุดฝกทักษะ
ประเด็นที่ 2 ดานการฝกฝน
ประเด็นที่ 3 ดานผูสอน
คาเฉลี่ย

วิเคราะหระดับความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
0.65
พึงพอใจมาก
0.58
พึงพอใจมาก
0.63
พึงพอใจมาก
0.62
พึงพอใจมาก

ภัฏร

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ประเด็นของแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวาผล
การประเมินทั้ง 3 ประเด็นมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก (x̅ = 4.1, S.D. = 0.62) แสดงวากลุมตัวอยางพึง
พอใจมากตอการใชชุดฝก ผูวิจัยสรุปไดวามีแนวโนมที่สามารถนําชุดฝกทักษะ ออกเสียงนี้ไปใชในการฝกและการเรียนการ
สอนตอไปได

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

จากการศึกษาเพื่อสรางชุดฝกทักษะออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษ ผูวิจัยทําการสรุปผลและอภิปราย
ผลการวิจัยโดยแบงเปน 3 หัวขอ ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพของชุดฝกออกเสียงดวยวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach)
ผู วิ จั ย กํ า หนดเกณฑ ข องค า คะแนนประสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2) ไว ที่ 80/80 ผลการวิ จั ย พบว า ค า คะแนนประสิท ธิ ภ าพจาก
แบบทดสอบกอนการฝกนอยกวาคะแนนของแบบทดสอบหลังการฝก (E1<E2) เทากับ 72.69/81.80 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ
ที่ตั้งไวคือ 80/80 ผลการวิจัยยอมรับไดวาชุดฝกมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวมาก เพราะคาคะแนนของกระบวนการฝก
(E1) อยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑมากกวารอยละ 2.5 ในสวนของคะแนนการทดสอบหลังเรียน (E2) ซึ่งเปนสวนประสิทธิภาพ
ของผลลั พ ธ นั้ น พบว า ค า คะแนนเป น ไปตามเกณฑที่ ตั้ ง ไว ผลจากการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพชุ ดฝ ก นี้ แ สดงให เ ห็ น วา
กระบวนการของชุดฝกนั้นยังตองการการปรับปรุงในประเด็นที่หลากหลาย เชน ชุดฝก กลุมตัวอยาง และแบบทดสอบ ซึ่งใน
กระบวนการนี้อาจเปนไปไดที่ชุดฝกมีแบบทดสอบที่ยากกวาการทดสอบหลังฝก กลุมตัวอยางอาจยังตองการการปรับปรุง
กลาวคือกลุมตัวอยางอาจยังไมเขาใจการฝกอยางถองแท แบบทดสอบในระหวางการฝกอาจยังไมไดมีประสิทธิภาพเพียงพอก็
เปนได เมื่อวิเคราะหผลการวิจัยในสวนประสิทธิภาพของผลลัพธนั้น กลับพบวากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเพิ่มขึ้น
ผูวิจัยวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางคะแนนของแบบทดสอบกอนฝกและหลังฝก ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบ หลังการฝก (x̅= 40.9) อยูในระดับที่มากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนฝก ( x̅= 39.2) มี คา t-test = 3.84 ซึ่งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน อาจกลาวไดวา ชุดฝกนี้อาจชวยฝกฝนกลุมตัวอยางไดในระดับหนึ่งแต
ยังมิอาจเรียกไดวาเปนชุดฝกที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑและตาม สมมติฐานของงานวิจัยไดครบทุกประเด็น
2. การประเมินผลระดับ คะแนนจากแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอั งกฤษกอนและหลัง
ผลการวิจัยพบวาความแตกตางของคะแนนการทดสอบกอนฝกและหลังฝก แตกตางกัน แสดงผลการวิจัยดวยคาเฉลี่ยจากการ
ทดสอบหลังฝก ( x̅= 40.09) ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยจากการทดสอบกอนฝก ( x̅ = 39.2) รอยละ 3.84 ของคา
t-test และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวไดวาจากสมมติฐานดังกลาวเปนที่ยอมรับไดวาการใชชุดฝกทักษะออกเสียง
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรูพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่มีปญหาได
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การฝ กฝน และดา นผู สอน ผูวิ จั ย วิเ คราะหคา เฉลี่ย ผลรวมของแบบสอบถามความพึ งพอใจในทั้ง 3 ประเด็ น ภาพรวม
ผลการวิจัยพบวา ประเด็นที่ประเมินทั้ง 3 ประเด็นนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจที่ระดับพึงพอใจมาก ( x̅= 4.1, S.D. =
0.62) แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางพึงพอใจตอการใชชุดฝกทักษะออกเสียง รวมถึงกระบวนการการฝกและผูสอนดวย ผูวิจัย
คาดการณวาสามารถนําชุดฝกนี้ไปปรับใชเพื่อฝกทักษะออกเสียงอื่นๆ ตอไปได

ขอเสนอแนะการวิจัย

ำไพ

การพั ฒนาชุด ฝกทัก ษะการออกเสียงนี้ยัง คงต องการการปรับ ปรุงและพัฒ นาตอ ไปเพื่ อให กลายเปน ชุ ดฝกที่ มี
ประสิทธิภาพ ดวยการปรับปรุงกระบวนการสรางชุดฝกที่รัดกุม ชัดเจน และแนนอนมากขึ้น ทั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษา
และวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงนี้ตอไป โดยพัฒนาชุดฝกการออกเสียงสําหรับเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่มี
ปญหาและเสียงสระภาษาอังกฤษเพื่อเปนการตอยอดหรือพัฒนาไปเปนเสียงพยัญชนะหรือสระอื่น ๆ ที่ยังคงเปนปญหาในการ
เรียนภาษาอังกฤษได อนึ่งความหลากหลายของผูเรียนเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลใหชุดฝกทักษะการออกเสียงตองไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอนตอไป
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ราช

ภัฏร

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการดลและโมเมนตัมของการตกกระทบพื้นอยางอิสระโดยใชเซนเซอร
ความเรงบนสมารตโฟนเป นเครื่องมือวัด และ (2) เพื่อศึกษาการชนแบบยืดหยุนและไม ยืดหยุ นสมบูรณโ ดยใชเซนเซอร
ความเรงบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด แอปพลิเคชันที่ใชในการวัดคาความเรงที่ เป นฟงกชันของเวลาของการดลและ
โมเมนตัมการปลอยใหสมารตโฟนตกกระทบพื้นโซฟา ไดแก Phyphox app และแอปพลิเคชันที่ใชในการวัดคาความเรงของ
การชน ไดแก SPARKvue app ผลการวิจัยพบวา (1) การดลและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของการปลอยใหสมารตโฟนตก
กระทบพื้นโซฟามีคาแปรผันตรงกับความสูงของการปลอยสมารตโฟน และ (2) คาโมเมนตัมรวมของระบบทั้งการชนแบบ
ยืดหยุนและไมยืดหยุนสมบูรณที่ไดไมเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัมเนื่องจากลอรถทดลองมีความฝดทําใหเกิดแรงเสียด
ทานขึ้นระหวางลอรถกับพื้น กิจกรรมการทดลองในการวิจัยครั้งนี้เหมาะสําหรับใชเปนสื่อการทดลองฟสิกส เรื่อง การดล โม
เมนตัมและการชน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาไดเปนอยางดี
คําสําคัญ: การดล, โมเมนตัมและการชน, เซนเซอรวัดความเรง, สมารตโฟนเซนเซอร

Abstract

มหา

วิทย

าลัย

The purposes of this research were: (1) to study the impulse and momentum of an independent
impact by using smartphone’ s accelerometer sensor as a measurement tool, and ( 2) to study elastic and
inelastic collisions by using smartphone’s accelerometer sensor as a measurement tool. Applications used
to measure acceleration as a function of time of impulse and momentum of a smartphone hitting a sofa
include the Phyphox app, and the app used to measure acceleration of collision including the SPARKvue
app. The research results showed that: ( 1) the impulse and momentum changes of the smartphone
dropping to the sofa were directly proportional to the height of smartphone drop, and ( 2) the total
momentum of the system of both elastic and inelastic collisions that did not comply due to the stiffness
of the wheels of the experiment vehicle created friction between the wheels and the ground. The
experimental activities in this research are suitable for use as a learning and teaching media for physics
experiment on impulse, momentum, and collision both in the secondary school and university levels.
Keywords: Impulse, Momentum and collision, Accelerometer sensor, Smartphone sensor

บทนํา

ในการจัดการเรียนการสอนฟสิกส เรื่อง การดล โมเมนตัมและการชน เปนอีกหนึ่งหัวขอที่มีความทาทายพื้นฐานใน
การถายทอดเนื้อหาไปสูผูเรียนเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเนื้อหาและหลักการ โดยเฉพาะการยกตัวอยางและการลงมือ
ปฏิบัติในหัวขอดังกลาวเกี่ยวกับการแกปญหาโลกแหงความเปนจริง (Streepey, 2013: 54 – 55; Grossman, 2005: 33-40)
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โฟนที่ล้ําสมัย (เชน iPhone, iPad หรือ iTouches) ไดมีการติดตั้งเซนเซอรตาง ๆ บนเมนบอรดของตัวเครื่อง เชน เซนเซอร
วัดความเรง เซนเซอรวัดสนามแมเหล็ก เซนเซอรวัดแสง เปนตน แตไมไดมีการทดลองความแมนยําของเซนเซอรกอนนํามาใช
จริง ในบทความนี้จะกล าวถึงเฉพาะการประยุกตเซนเซอรวัดความเรง (accelerometer sensor) บนสมารตโฟนเปน
เครื่องมือวัดการทดลองเทานั้น เพราะเปนเซนเซอรที่คณะผูวิจัยเลือกใชในการวิจัยครั้งนี้
การประยุกตเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟน Vogt and Kuhn (Vogt and Kuhn, 2014: 1-9) ไดการประยุกต
เซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนในการออกแบบบทเรียนการเรียนการสอนฟสิกสอยางงาย เชน การวัดความเรงของการตก
อิสระของสมารตโฟน (Vogt and Kuhn, 2012:182-183) ที่เปนฟงกชันของเวลาการตกอิสระและคํานวณหาคาความเรง
เนื่องจากแรงโนมถวงของโลกไดคาเทากับ 10.0  0.2 m/s2 การวัดคาความเรงเขาสูจุดศู นยกลางของการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม (Vogt and Kuhn, 2013: 182-183) Monteiro และคณะ (Monteiro, Cabeza, and Martí, 2014: 045013) ได
ประยุกตใชเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนในการวัดคาความเรงของการหมุนของลอจักรยาน Çoban และ Erol (Çoban
and Erol, 2019: 025019) ไดประยุกตใชเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนในการวัดคาความเรงของการเคลื่อนที่บนพื้น
เอี ย งแล ว นํ า ค า ความเร ง มาหาคา สั มประสิท ธิ์ ค วามเสีย ดทานจลนร ะหว า งพื้ น ผิว ที่ ใ ช ทํ า พื้ น เอี ย งและวั ต ถุ Streepey
(Streepey, 2013: 54 – 55) ไดประยุกตใชเซนเซอรวัดความเรงบน iPads ในการทดลองหาคาความสัมพันธระหวางการดล
และโมเมนตัม และ Nuryadin and Hindawan (Nuryadin and Hindawan, 2019: 015024) ได ประยุกตใช เซนเซอรวัด
ความเรงบนสมารตโฟนในการทดลองหาคาการดลดวยการปลอยสมารตโฟนใหกระทบทรายอยางอิสระและการชกกระสอบ
ทราย และทดลองหาคาโมเมนตัมและการชนแบบยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง
จากผลงานวิจัยการประยุกตใชเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนในการทดลองฟสิกสในหัวขอตาง ๆ ที่กลาวมา
ขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจการนําเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนมาใชในการออกแบบการทดลองการดล โมเมนตัมและ
การชน เพื่อใช เปนสื่ อการเรียนการสอนฟสิกสในหัวขอ เรื่อง การดล โมเมนตัมและการชน ทั้งในระดับ มัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาตอไป

าลัย

1. เพื่อศึกษาการดลและโมเมนตัมของการตกกระทบพื้นอยา งอิสระโดยใชเซนเซอรความเรงบนสมารตโฟนเปน
เครื่องมือวัด
2. เพื่อศึกษาการชนแบบยืดหยุนและไมยืดหยุนสมบูรณโดยใชเซนเซอรความเรงบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

1. การศึกษาการดล: กรณีปลอยสมารตโฟนตกกระทบโซฟา
ปลอยใหสมารตโฟนตกกระทบพื้นโซฟาอยางอิสระดังแสดงในภาพที่ 1 ดวยคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก
ด ว ยช ว งเวลาการตกอิ ส ระ ∆tff จะได คา ความเร็ว สุ ดท า ยของการตกอิ ส ระก อ นกระทบพื้ น โซฟาเป น (Nuryadin and
Hindawan, 2019: 015024)
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ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภาพที่ 1 (ซายมือ) ปลอย iPhone 5S ใหตกกระทบโซฟาอยางอิสระที่ระดับความสูง (h) ตาง ๆ และ(ขวามือ) กราฟความเรง
ของการตกกระทบโซฟาอิสระในแนวแกน x, y และ z

(1)
ในชวงการตกอยา งอิสระนี้พลังงานศักยข องสมารตโฟนจะเปลี่ยนถายเปนพลังงานจลน ดั งนั้นสมารตโฟนจึงมี
โมเมนตัมเกิดขึ้นนั่นเอง สมารตโฟน iPhone 5S มวล m จะมีคาโมเมนตัมกอนชนเทากับ
(2)
pinitial  mvbefore
ในขณะที่เมื่อสมารตโฟนตกกระทบพื้นโซฟา โมเมนตัมของสมารตโฟนจะลดลงทันทีทันใดเนื่องจากแรงปฏิกิริยาจาก
พื้ นโซฟาซึ่งมี คามากเพี ยงพอในการทําใหเกิดความเรงที่มากกวาความเรงของการตกอิ สระ การดลที่เกิ ดขึ้นในช วงนี้จะ
เปลี่ยนแปลงทันใดจากความเรง g = –10 m/s2 เปนความเรง a ดวยชวงเวลาการดล ∆tim ขนาดของการดลเนื่องจากการชน
พื้นโซฟาจะมีคาเปน
J  Ft  matim
(3)
ดังนั้นการชน (สมารตโฟนตกกระทบโซฟา) นี้แสดงใหเห็นวาการดล (J) เปนสัดสวนโดยตรงกับอัตราการเปลีย่ นแปลง
โมเมนตัม นั่นคือ
p  p final  pinitial
(4)
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการดลโดยการปลอยใหสมารตโฟน iPhone 5S มวล 0.112 kg ที่ระดับความสูง h
ใหตกกระทบกับโซฟาดังภาพที่ 1 ดวยการติดตั้งแอปพลิเคชัน Phyphox ผลิตโดย RWTH Aachen University เพื่อใชในการ
วัดคาความเรงที่เปนฟงกชันของเวลา แลวนําคามาคํานวณหาความเร็วสุดทายกอนกระทบโซฟา โมเมนตัมกอนชน การดล
และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

ภัฏร

ำไพ

พรร

vbefore  g t ff

มหา

วิทย

าลัย

ราช

2. การชนแบบยืดหยุนสมบูรณ
ในการวิจัยการชนกันแบบยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน ดังแสดงในภาพที่ 2 รถทดลองทั้งสองคันมีมวล
เทากัน (mcar = 0.029 kg) รถทดลองคันที่ 1 (คันสีแดง) ติดสมารตโฟน vivo v11 มวล mvivo = 0.156 kg และติดสปริงที่หนา
รถเมื่อเกิดการชนกันแลวสปริงนี้จะผลักใหรถทดลองทั้ง 2 คันเคลื่อนที่แยกจากกันหลังชน สวนรถทดลองคันที่ 2 ติดสมารต
โฟน iPhone SE2020 มวล miPhone SE = 0.148 kg สมารตโฟนทั้ง 2 เครื่องติดตั้งแอปพลิเคชัน SPARKvue ที่ผลิตโดยบริษทั
PASCO scientific ใชในการวัดความเรงที่เปนฟงกชันของเวลา เริ่มตนการทดลองกําหนดใหรถทดลองคันที่ 2 วางนิ่งอยูกับที่
สวนคันที่ 1 ใชลูกตุมนาฬิกาดึงออกทํามุม 70 องศา แลวปลอยใหชนรถทดลองคันที่ 1 ใหเคลื่อนที่ไปชนคันที่ 2 และรถทดลอง
ทั้ง 2 คันวางหางกัน 50 cm ความเร็วกอนชนและหลังชนของรถทดลองคันที่ 1 และความเร็วหลังชนของรถทดลองคันที่ 2
หาคาไดจากสมการที่ (5) (Nuryadin and Hindawan, 2019: 015024)

ภาพที่ 2 การทดลองการชนแบบยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน
vni , f  ani , f tni , f

(5)

โมเมนตัมกอนชนและหลังชนของรถทดลองทั้ง 2 คัน หาคาไดจากสมการที่ (6)
m1v1i  m2 v2i  m1v1 f  m2 v2 f
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(6)
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(7)

พรร

1
1
1
1
m1v12i  m2v22i  m1v12f  m2 v22 f
2
2
2
2

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เมื่อ m1 = mcar + mvivo v11 และ m2 = mcar + miPhoneSE2020 และพลังงานจลนกอนชนและหลังชนของรถทดลองทัง้
2 คัน หาคาไดจากสมการที่ (7)

ภัฏร

ำไพ

3. การชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณ
ในการทดลองวิจัยการชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน ทําการทดลองเชนเดียวกับการชนแบบยืดหยุน
สมบูรณ แตเปลี่ยนสปริงที่ติดดานหนารถทดลองคันที่ 1 เปนเข็มแทน ดังแสดงในภาพที่ 3 เพื่อใหรถทดลองทั้ง 2 ติดกันไปหลัง
การชน

ภาพที่ 3 การทดลองการชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน
โมเมนตัมกอนชนและหลังชนของการชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน หาคาไดจากสมการที่ (8)
(8)
และพลังงานจลนกอนชนและหลังชนของการชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน หาคาไดจากสมการที่

ราช

m1v1i  m2 v2i  (m1  m2 )v f

(9)

ผลการวิจัย

(9)

าลัย

1
1
1
m1v12i  m2v22i  (m1  m2 )v2f
2
2
2

1. การศึกษาการดล: กรณีปลอยสมารตโฟนตกกระทบโซฟา
จากภาพที่ 4(ก) การกระทบพื้นโซฟาอยา งอิสระดวยคาความเรงเนื่องจากแรงโน มถ วงของโลก 10 m/s2 ด วย
ชวงเวลา ∆tff = 0.19 s จะไดคาความเร็วสุดทายของการตกอิสระกอนกระทบพื้นโซฟาเปน
vbefore  g t ff  (10 m s 2 )(0.19 s )  1.90 m s

วิทย

ในชวงการตกอยา งอิสระนี้พลังงานศักยข องสมารตโฟนจะเปลี่ยนถายเปนพลังงานจลน ดั งนั้นสมารตโฟนจึงมี
โมเมนตัมเกิดขึ้นนั่นเอง สมารตโฟน iPhone 5S มวล 0.112 kg จะมีคาโมเมนตัมกอนชนเทากับ
pinitial  mvbefore  (0.112kg )(1.90 m s )  0.2128kgms 1 ( Ns )

มหา

ในขณะที่เมื่อสมารตโฟนตกกระทบพื้นโซฟา โดมเมนตัมของสมารตโฟนจะลดลงทันทีทันใดเนื่องจากแรงปฏิ กิริยา
จากพื้นโซฟาซึ่งมีคามากเพียงพอในการทําใหเกิดความเรงที่มากกวาความเรงของการตกอิสระ การดลที่เกิดขึ้นในชวงนี้จะ
เปลี่ยนแปลงทันใดจากความเรง –10 m/s2 เปน 79.88 m/s2 ดวยชวงเวลาการดล ∆tim = 0.19 s ดังนั้นจะไดขนาดของการ
ดลเนื่องจากการชนพื้นโซฟาจะมีคาเปน
J  F tim  matim  (0.112kg )(79.88ms 2 )(0.06s)  0.537kgms 1 ( Ns)

ดังนั้นการชน (สมารตโฟนตกกระทบโซฟา) นี้แสดงใหเห็นวาการดล (J) เปนสัดสวนโดยตรงกับอัตราการเปลีย่ นแปลง
โมเมนตัม นั่นคือ
p  p final  pinitial  0  0.2128kgms 1  0.2128kgms 1 ( Ns )
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พรร

ณี

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

ภาพที่ 4 ความเรงและเวลาการปลอยให iPhone 5S ตกลงมากระทบพื้นโซฟาอยางอิสระที่ระดับความสูง (ก) h = 30 cm (ข)
h = 40 cm (ค) h = 50 cm (ง) h = 60 cm และ (จ) h = 70 cm ตามลําดับ

ราช

คาชวงเวลาการตกอิสระ (∆tff) ชวงเวลาการดล (∆tim) ความเรงขณะกระทบพื้น (a) ความเร็วกอนกระทบ (vbefore)
โมเมนตัมกอนชน (pinitial) การดล (J) และอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (∆p) ของปลอยให iPhone 5S ตกกระทบโซฟาที่
ระดับความสูงตาง ๆ จากภาพที่ 4(ข) – (จ) ดังแสดงในตารางที่ 1

∆tff
(s)
0.19
0.22
0.23
0.30
0.32
0.35

∆tim
(s)
0.06
0.05
0.07
0.06
0.06
0.05

วิทย

h
(m)
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

าลัย

ตารางที่ 1 สรุปคาชวงเวลาการตกอิสระ (∆tff) ชวงเวลาการดล (∆tim) ความเรงขณะกระทบพื้น (a) ความเร็วกอนกระทบ
(vbefore) โมเมนตัมกอนชน (pinitial) การดล (J) และอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (∆p) ของปลอยให iPhone 5S ตกกระทบ
โซฟาที่ระดับความสูงตาง ๆ
a
(m/s2)
79.88
79.40
76.75
80.09
77.74
80.30

vbefore
(m/s)
1.90
2.20
2.30
3.00
3.20
3.50

pinitial
(kg m/s)
0.2128
0.2464
0.2576
0.3360
0.3584
0.3920

J
(kg m/s)
0.5368
0.4464
0.6017
0.5382
0.5224
0.4497

∆p
(kg m/s)
0.2128
0.2464
0.2576
0.3360
0.3584
0.3920

มหา

2. การชนแบบยืดหยุนสมบูรณ
ผลการวิจัยการชนแบบยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน โดยรถทดลองคันที่ 1 (m1 =0.185 kg) เคลื่อนที่มา
ชนรถทดลองคันที่ 2 (m2 = 0.177 kg และหยุดนิ่ง) โดยใชลูกตุมนาฬิกาทํามุม 70 องศา เปนตัวผลักรถทดลองคันที่ 1 และใช
เซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟน (แอปพลิเคชัน SPARKvue) วัดคาความเรงที่เปนฟงกชันของเวลา ผลการทดลองดังแสดง
ในภาพที่ 5 และในกรณีเพิ่มมวลให m1 (มวลมาก) เคลื่อนไปชนมวล m2 (มวลนอย) ดังแสดงขอมูลผลการทดลองในตารางที่
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ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 (แถวที่ 2 – 4) และกรณีมวล m1 (มวลนอย) เคลื่อนไปชนมวล m2 (มวลมาก) ดังแสดงขอมูลผลการทดลองในตารางที่ 2
(แถวที่ 5 – 7)

ภาพที่ 5 ตัวอยางกราฟความเรงที่เปนฟงกชันของเวลาของการชนกันแบบยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน (ก) มวล m1
=0.185 kg เคลื่อนที่เขาชน และ (ข) มวล m2 = 0.177 kg อยูนิ่งกับที่กอนชน

m2 (kg)
0.177
0.177
0.177
0.177
0.192
0.207
0.222

∆t1i (s)
0.10
0.10
0.15
0.10
0.10
0.15
0.10

∆t1f (s)
0.25
0.20
0.35
0.35
0.20
0.40
0.40

a1i (m/s2) a1f (m/s2)
10.10
8.4
4.60
9.7
8.30
3.5
17.40
6.7
32.00
2.6
4.90
1.6
9.50
6.3

ราช

m1 (kg)
0.185
0.200
0.215
0.230
0.185
0.185
0.185

ภัฏร

ตารางที่ 2 ขอมูลผลการทดลอง ชวงเวลาการดล (∆t) ความเรงการชน (a) ทั้งกอนและหลังชนของการชนกันแบบยืดหยุน
สมบูรณ
∆t2f (s)
0.15
0.20
0.10
0.10
0.50
0.20
0.15

a2f (m/s2)
8.2
3.5
1.5
0.7
1.3
1.5
5.5

าลัย

สมมติสถานการณการทดลองเพิ่มเติม คือ (1) กรณีมวลมากเคลื่อนที่ไปชนมวลนอย ดวยการเพิ่มมวล mg = 0.015,
0.030 และ 0.045 kg ใหกับรถทดลองคันที่ 1 (m1 = 0.200, 0.215, 0.230 kg) เคลื่ อนที่มาชนรถทดลองคัน ที่ 2 (m2 =
0.177 kg และหยุดนิ่ง) และ (2) กรณีมวลนอยเคลื่อนที่ไปชนมวลมาก ดวยการเพิ่มมวล mg = 0.015, 0.030 และ 0.045 kg
ใหกับรถทดลองคันที่ 2 (m2 = 0.192, 0.207, 0.222 kg) แลวใหรถทดลองคันที่ 1 (m1 = 0.185 kg) เคลื่อนที่ไปชน ผลการ
ทดลองที่ไดดังสรุปในตารางที่ 2

มหา

วิทย

3. การชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณ
ผลการวิจัยการชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน โดยรถทดลองคันที่ 1 (m1 =0.185 kg) เคลื่อนที่มา
ชนรถทดลองคันที่ 2 (m2 = 0.177 kg และหยุดนิ่ง) โดยใชลูกตุมนาฬิกาทํามุม 70 องศา เปนตัวผลักรถทดลองคันที่ 1 และใช
เซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟน (แอปพลิเคชัน SPARKvue) วัดคาความเรงที่เปนฟงกชันของเวลา ผลการทดลองดังแสดง
ในภาพที่ 6
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พรร

ณี

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

ำไพ

ภาพที่ 6 ตัวอยางกราฟความเรงที่เปนฟงกชันของเวลาของการชนกันแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน (ก) มวล m1
=0.185 kg เคลื่อนที่เขาชน และ (ข) มวล m2 = 0.177 kg อยูนิ่งกับที่กอนชน

ภัฏร

สมมติสถานการณการทดลองเพิ่มเติมเชนเดียวกับการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ คือ (1) กรณีมวลมากเคลื่อนที่ไปชน
มวลนอย ด วยการเพิ่มมวล mg = 0.015, 0.030 และ 0.045 kg ใหกับรถทดลองคันที่ 1 (m1 = 0.200, 0.215, 0.230 kg)
เคลื่อนที่มาชนรถทดลองคันที่ 2 (m2 = 0.177 kg และหยุดนิ่ง) และ (2) กรณีมวลนอยเคลื่อนที่ไปชนมวลมาก ดวยการเพิ่ม
มวล mg = 0.015, 0.030 และ 0.045 kg ใหกับรถทดลองคันที่ 2 (m2 = 0.192, 0.207, 0.222 kg) แลวใหรถทดลองคันที่ 1
(m1 = 0.185 kg) เคลื่อนที่ไปชน ผลการทดลองที่ไดดังสรุปในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขอมูลผลการทดลอง ชวงเวลาการดล (∆t) ความเรงการชน (a) ทั้งกอนและหลังชนของการชนกันแบบไมยืดหยุน
สมบูรณ
∆t1i (s)
0.10
0.10
0.15
0.10
0.10
0.10
0.10

a1i (m/s2)
5.8
14.0
3.9
11.1
6.5
16.0
17.1

∆tf (s)
0.15
0.09
0.25
0.10
0.25
0.30
0.15

ราช

m2 (kg)
0.177
0.177
0.177
0.177
0.192
0.207
0.222

af (m/s2)
8.0
1.4
1.4
1.4
1.1
1.1
1.4

วิทย

าลัย

m1 (kg)
0.185
0.200
0.215
0.230
0.185
0.185
0.185

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

1. การศึกษาการดล: กรณีปลอยสมารตโฟนตกกระทบโซฟา
จากผลการทดลองการปลอยสมารตโฟน iPhone 5S ใหตกกระทบโซฟาอยา งอิสระที่ระดั บความสูงต าง ๆ ดัง
แสดงผลการทดลองวิจัยในตารางที่ 1 ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อระดับความสูงในการปลอยสมารตโฟนเพิ่มขึ้นคาความเร็วกอนกระทบ
โซฟา โมเมนตัมกอนชน การดล และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมีคาเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย Nuryadin และ Hindawan
(Nuryadin and Hindawan, 2019: 015024) ที่ทําการทดลองปลอยสมารตโฟนใหตกกระทบพื้นทรายอยางอิสระในแนวดิ่ง
และการชกกระสอบทรายในแนวนอน เมื่อระดับความสูงการปลอยมากขึ้นคาความเร็วกอนกระทบโซฟา โมเมนตัมกอนชน
การดล และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมีคาแปรผันตรงกับความสูงนั่นเอง
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ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. การชนแบบยืดหยุนสมบูรณ
จากขอมูลผลการทดลองในตารางที่ 2 กรณีรถทดลองคันที่ 1 (m1 =0.185 kg) เคลื่อนที่มาชนรถทดลองคันที่ 2 (m2
= 0.177 kg และหยุดนิ่ง) จะไดคาความเร็วกอนชนของมวล m1 (v1i) ความเร็วหลังชนของมวล m1 (v1f) และความเร็วหลังชน
ของมวล m2 (v2f)

พรร

v1i  a1i t1i  (10.01 m s 2 )(0.10 s )  1.01 m s

v1 f  a1 f t1 f  (8.4 m s 2 )(0.25 s )  2.10 m s

v2 f  a2 f t2 f  (8.2 m s 2 )(0.15 s )  1.23 m s

ำไพ

คาโมเมนตัมกอนและหลังชน และพลังงานจลนกอนและหลังชน ดังสรุปคาในตารางที่ 4 ทั้งคา โมเมนตัมและ
พลังงานจลนของการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ มีคาไมเทากันเนื่องจากเกิดแรงเสียดทานระหวางลอรถทดลองกับพื้นดังแสดงใน
ภาพที่ 2 โดยแรงเสียดทานที่เกิ ดขึ้นมีคาเทากับ f   p f   pi  0.606 kg  m s  0.187 kg  m s  0.419 kg  m s
และในกรณีมวลมากเคลื่อนที่เขาชนมวลนอยหรือมวลนอยเคลื่อนที่เขาชนมวลมาก คาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหวางลอรถ
ทดลองกับพื้นเนื่องจากน้ําหนักก็จะมีคาแตกตางกันไป ผลการทดลองวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Nuryadin and
Hindawan (Nuryadin and Hindawan, 2019: 015024) และ Vogt and Kuhn (Vogt and Kuhn, 2014: 118–119) คือ
เมื่อเพิ่มมวลใหกับระบบจะเกิดแรงเสียดทานที่แปรผันตรงกับมวลและเกิดขึ้นเฉพาะกรณีลอรถทดลองมีความฝดเทานั้น

v1i
(m/s)
1.010
0.460
1.245
1.740
3.200
0.735
0.950

v1f
(m/s)
2.100
1.940
1.225
2.345
0.520
0.640
2.520

v2f
(m/s)
1.230
0.700
0.150
0.070
0.650
0.300
0.825

p
p
(kgm/s) (kgm/s)
0.187
0.606
0.092
0.512
0.268
0.290
0.400
0.552
0.592
0.221
0.136
0.181
0.176
0.649
i

f

ราช

m2
(kg)
0.177
0.177
0.177
0.177
0.192
0.207
0.222

K
(J)
0.094
0.021
0.167
0.348
0.947
0.050
0.083
i

K
(J)
0.542
0.420
0.163
0.633
0.066
0.047
0.663
f

าลัย

m1
(kg)
0.185
0.200
0.215
0.230
0.185
0.185
0.185

ภัฏร

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความเร็วกอนชนและหลังชน โมเมนตัม และพลังงานจลน ของการชนกันแบบยืดหยุนสมบูรณ

3. การชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณ
จากขอมูลผลการทดลองในตารางที่ 3 กรณีรถทดลองคันที่ 1 (m1 =0.185 kg) เคลื่อนที่มาชนรถทดลองคันที่ 2 (m2
= 0.177 kg และหยุดนิ่ง) จะไดคาความเร็วกอนชนของมวล m1 (v1i) และความเร็วหลังชนของมวลทั้งสอง (vf)
v1i  a1i t1i  (5.8 m s 2 )(0.10 s )  0.58 m s

วิทย

v f  a f t f  (8.0 m s 2 )(0.15s )  1.20 m s

มหา

คาโมเมนตัมกอนและหลังชน และพลังงานจลนกอนและหลังชน ดังสรุปคาในตารางที่ 5 ทั้งคา โมเมนตัมและ
พลังงานจลนของการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ มีคาไมเทากันเนื่องจากเกิดแรงเสียดทานระหวางลอรถทดลองกับพื้นดังแสดงใน
ภาพที่ 3 โดยแรงเสียดทานที่เกิ ดขึ้นมีคาเทากับ f   p f   pi  0.434 kg  m s  0.107 kg  m s  0.327 kg  m s
และในกรณีมวลมากเคลื่อนที่เขาชนมวลนอยหรือมวลนอยเคลื่อนที่เขาชนมวลมาก คาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหวางลอรถ
ทดลองกับพื้นเนื่องจากน้ําหนักก็จะมีคาแตกตางกันไป ผลการทดลองวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Nuryadin and
Hindawan (Nuryadin and Hindawan, 2019: 015024) และ Vogt and Kuhn (Vogt and Kuhn, 2014: 118–119) คือ
เมื่อเพิ่มมวลใหกับระบบจะเกิดแรงเสียดทานที่แปรผันตรงกับมวลและเกิดขึ้นเฉพาะกรณีลอรถทดลองมีความฝดเทานั้น
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v1i
(m/s)
0.580
1.400
0.585
1.110
0.650
1.600
1.710

vf
(m/s)
1.200
0.126
0.350
0.140
0.275
0.330
0.210

p
p
(kgm/s) (kgm/s)
0.107
0.434
0.280
0.048
0.126
0.137
0.255
0.057
0.120
0.104
0.296
0.129
0.316
0.085
1

2

K
(J)
0.031
0.196
0.037
0.142
0.039
0.237
0.270
1

K
(J)
0.261
0.003
0.024
0.004
0.014
0.021
0.009
2

พรร

m2
(kg)
0.177
0.177
0.177
0.177
0.192
0.207
0.222

ำไพ

m1
(kg)
0.185
0.200
0.215
0.230
0.185
0.185
0.185
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จากขอมูลผลการทดลองวิจัยการประยุกตใชเซนเซอรความเรงบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดในการทดลอง การดล
โมเมนตัมและการชน โดยใชอุปกรณอยางงายมาประกอบการทดลองเพื่อใหผูเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการทดลองได
ดวยตนเอง ซึ่งกิจกรรมการทดลองที่ออกแบบในการวิจัยครั้งนี้เหมาะสําหรับใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนการทดลอง
ฟสิกสแบบออนไลนไดเปนอยางดี เพราะเพียงแคมีสมารตโฟนก็สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือวัดการทดลองที่ซับซอนไดเปน
อยางดี อีกทั้งคาขอมูลผลการทดลองที่ไดมีความแมนยํา และเปนที่ยอมรับกันในระดับสากล

ขอเสนอแนะการวิจัย

าลัย

กิตติกรรมประกาศ

ราช

1. ในการประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย จําเปนอยางยิ่งตอง
ตรวจสอบขอมูลสเปคตัวเครื่องของสมารตโฟนกอนวามีเซนเซอรที่เราตองการใชอยูหรือไม ซึ่งสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูล
เซนเซอรบนสมารตโฟนไดที่ https://www.techmoblog.com/
2. การทดลองควรใชพื้นผิวเรียบที่เสมอกันเพื่อปองกันการเกิดแรงเสียดทานระหวางลอรถทดลองกับพื้น และการวัด
คาควรใชแอปพลิเคชันอื่น ๆ แลวนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกันเพราะคาที่วดั ไดจากแอปพลิเคชันตาง ๆ อาจมีคาแตกตางกันได
เพราะสมารตโฟนในแตละระบบปฏิบัติการ รุนและยี่หอ มีประสิทธิภาพในการวัดคาแตกตางกัน

วิทย

งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโครงการวิจัยการพัฒนาชุดสือ่ นวัตกรรมการเรียนรูว ิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีโ ดยใชเ ทคโนโลยีส มารต โฟนเซนเซอรเ ป น เครื่อ งมื อ วัด สํา หรับ การจั ด การเรี ย นรู บ นพื้ น ฐานสมรรถนะ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในแผนงานวิจัยพื้นฐาน–มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให
การสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอางอิง

มหา

แอปพลิเคชัน Phyphox, RWTH Aachen University [Online]. จาก
https://apps.apple.com/th/app/phyphox/id1127319693?l=th สืบคนเมื่ อ 1 ตุลาคม 2564
SPARKvue ที่ผลิตโดยบริษทั PASCO
scientifihttps://apps.apple.com/th/app/sparkvue/id361907181?l=th
Baldock, C., and Johnson, R. (2016). Investigation of kinetic friction using an iPhone. Physics Education.
51: 065005.
Bennett, M.B., Hinko, K.A., and Izadi, D. (2021). Challenges and opportunities foe informal physics learning
in the COVID era. Physical Review Physics Education Research. 17: 023102.
Çoban, A., and Erol, M. (2019). Teaching and determination of kinetic friction coefficient using smartphones.
Physics Education. 54: 025019.
186
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grossman, R. W. ( 2005) . Discovering hidden transformations: Making science and other courses more
learnable. College Teaching. 53(1): 33 – 40.
Klein, P. , Ivanjek, L. , Dahlkemper, M. N. , Jelicic, K. , Geyer, M. - A. , Kuchemann, S. , and Susac, A. ( 2021) .
Studying physics during the COVID- 19 pandemic: Student assessments of learning achievement,
perceived effectiveness of online recitations, and online laboratories. Physical Review Physics
Education Research. 17: 010117.
Monteiro, M., Cabeza, C., and Martí, A. C., (2014). Exploring phase space using smartphone acceleration
and rotation sensors simultaneously. European Journal of Physics. 35: 045013.
Nuryadin, B. W. , and Hindawan, I. ( 2019) . Impulse measurement and analysis using a smartphone
accelerometer. Physics Education. 54: 015024.
Streepey, J.W. (2013). Using iPads to illustrate the impulse–momentum relationship. The Physics Teacher.
51: 54 – 55.
Vogt, P. and Kuhn, J. (2014). Acceleration sensors of smartphones: Possibilities and examples of experiments
for application in physics lessons. Frontiers in Sensors. 2: 1–9.
Vogt, P. , and Kuhn, J. ( 2012) . Analyzing free fall with a smartphone acceleration sensor. The Physics
Teacher. 50: 182–183.
Vogt, P., and Kuhn, J. (2013). Analyzing radial acceleration with a smartphone acceleration sensor. The
Physics Teacher. 51: 182–183.
Vogt, P., and Kuhn, J. (2014). Analyzing collision processes with the smartphone acceleration sensor. The
Physics Teacher. 52: 118–119.

187

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

พรร

ณี

ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับ
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าลัย
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของ
นักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรี
สะเกษ กลุมตัวอยางคือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น นักบริหารงานการศึกษา ครูผูดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหาร
ศู นยพัฒนาเด็ กเล็กจํานวน 214 คน และใชวิธีการสุมอยา งงา ย เครื่องมือที่ใชในการวิจั ยไดแ ก แบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา 0.6 – 1.00 และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารงานของนักบริหารงานการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
3) ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมีคา ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: ทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา/ประสิทธิผลของศูนยนพัฒนาเด็กเล็ก/องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

Abstract

มหา

This research aims to: 1) study the level of administrative skills of educational administrators officers
in the child development centers under local administrative organizations, Rasisalai district, Sisaket province.
2) Study the level of effectiveness of child development centers and 3) study the relationship between
education administrators' administrative skills and the effectiveness of the child development centers.
under the organization committee, 214 samples included executives from local administrative organizations,
education administrators, center teachers, and committees from Child Development Centers. Simple
random sampling was used. The study instrument included five-point scale questionnaires with the IOC of
0. 6- 1. 00 and the reliability was at 0. 98. The statistics used consisted of frequencies, percentage, mean,
standard deviation. and Pearson's correlation. The results of the study were as follow: 1)The administrative
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------skills of education administrators under the local administrative organization, Rasisalai District, Sisaket
Province in overall was at the “high” level. 2) The effectiveness of the Child Development Center. under
the local administrative organization, Rasisalai District, Sisaket Province in overall aspect was at the “ high”
level. 3) The Relationship between education administrators' administrative skills and effectiveness of child
development centers under local administrative organizations, Rasisalai District, Sisaket Province in overall
aspect was high with positive correlation and statistical significance 0.01 level.
Keywords: administrative skills of educational administrators/effectiveness of child development
centers.
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไววารัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายมีความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี และมีอํานาจในการปกครองตนเองโดยเฉพาะ และยัง
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จัดการศึกษาอบรม ฝกอบรมอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายใน
ทองถิ่น ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอน
เขารับการศึกษา เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมวัย สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุ ขโดยตองยึ ดหลักวาผูเรีย นทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี ความสํา คัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีการถายทอดความรู การ
ฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเขมแข็งยั่งยืนในอนาคตได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
องคกรปกครองสวนทอ งถิ่ นมีอํา นาจหนา ที่ ในการดูแลและจัด ทําบริการสาธารณะและกิ จกรรมสาธารณะเพื่ อ
ประโยชนของประชาชนในท อ งถิ่นตามหลักการพัฒนาอยา งยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนั บสนุ นการจั ดการศึ กษาให แ ก
ประชาชนในทองถิ่นใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองใหชัดเจน (โกวิทย พวงงาม, 2551) ซึ่งในปจจุบันองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดจัดตั้งและดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและ
พั ฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุ ก ๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยา งเต็มศักยภาพและไดมาตรฐาน ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการบริห ารจัด การจากภาครัฐ สว นหนึ่ง สํา หรับ ใช จา ยเป นคา ตอบแทนครู ผู ดูแ ลเด็ก ผู ชวยครู ผูดู แลเด็ก
คาอาหารกลางวัน คาอาหารเสริม (นม) คาวัสดุ อุปกรณ คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและอีกสวนหนึ่งเปน
งบประมาณที่มาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง เพื่อสนับ สนุนใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ ได
มาตรฐานและสอดคลองกับการศึกษาแหงชาติ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2559)
ปญหาและอุปสรรคในเรื่องคุณภาพของการศึกษาพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ป ในชวงป 2553 – 2557
พบวาเด็ก แรกเกิด ถึงอายุ 5 ป มีพัฒนาการสมวัยลดลงจากรอยละ 73.4 เปนรอยละ 72.8 ซึ่งสาเหตุสําคัญ อาจมาจากการที่
พอแมขาดความรูความเขาใจในวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตอง ทั้งทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และโภชนาการ และขาดโอกาส
เรียนรูวิธีการเปนพอแมที่ดี แมวารัฐจะไดดําเนินการ กําหนดนโยบายและแผนบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัยรวมกับหลาย
กระทรวงอยางตอเนื่อง แตผลลัพธยังไมเปนทีน่ าพึงพอใจ ในป 2558 ยังมีเด็กอายุ 2 - 5 ป ประมาณรอยละ 13.34 (ประมาณ
4.1 แสนคน) ที่ไมไดเขาเรียนในศูนยเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมความพรอม กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และยังพบอีกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสถานแรกรับเด็กปฐมวัย ยังไมมีความพรอมใน
การจั ด การศึ ก ษา แต ต อ งรั บ ถ า ยโอนการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษา หรื อ ระดั บ ปฐมวั ย จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมพัฒนาชุมชน และกรมศาสนา รวมถึงบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือนักบริหารงานการศึกษาที่ยังขาดทักษะและความรูที่เกี่ขวของกับการบริหารจัดการภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งนักบริหารงานการศึกษา จะเปนผูปฏิบัติปฏิบัติงานในกอง สํานักการศึกษาหรือในสวนราชการอื่นที่กฎหมาย
กําหนดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ
และระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึก ษา การบริห ารงานบุ คคล การบริห ารการเงิ น และงบประมาณ การ
ประสานงาน การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การสงเสริมทํานุ
บํารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงเปนผูบังคับบัญชาในฐานะหัวหนาสวน
ราชการหรือผูชวยหัวหนาสวนราชการทางการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในตําแหนงหัวหนากอง หัวหนาฝาย
ผูอํานวยการกองการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูอํานวยการสํานักการศึกษา การบริหารสถานศึกษามี
ความสําคัญตอการจัดการศึกษา หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มาตรฐานกําหนดตําแหนงอํานวยการทองถิ่น, 2559) ดังนั้น
ในการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กนักบริหารงานการศึกษาที่ดีจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความพรอมในการนําทักษะตางๆ มา
ใชในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและมุงใหเกิดประสิทธิผล
ทักษะการบริหารที่ผูบริหารจําเปนตองมีเพื่อใหการดําเนินการบริหารประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพจะตองมี
6 ทักษะ คือ 1) ทักษะดานเทคนิควิธี 2) ทักษะดานมนุษย 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด 4) ทักษะดานการคิดสรางสรรค
5) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และ 6) ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทั้ง 6 ทักษะเปนคุณลักษณะ
ที่สําคัญของนักบริหารงานการศึกษา เพื่อใหการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานั้น นัก
บริหารงานการศึกษาถือวาเปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งประสิทธิผลของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กหมายถึงระดับการบรรลุเปาหมาย หรือการบรรลุความสําเร็จที่ไดกําหนดไวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยพิจารณาจาก
1) การบรรลุเป าหมายในดานการบริห ารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) การบรรลุเป าหมายดา นบุคลากร 3) การบรรลุ
เปาหมายดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4) บรรลุเปาหมายดานวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5) การบรรลุเปาหมายในการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน 6) การบรรลุเปาหมายในดานการสงเสริม
เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 7) การบรรลุเปาหมายในดานคุณภาพเด็กปฐมวัย
จากสภาพป ญหาและความสํา คัญดังกลาวขา งตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารของนักบริห ารงาน
การศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น นักบริหารงานการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก นอกจากนี้ผูวิจัยตองการศึกษาทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความสัมพันธกันหรือไม อยางไร เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนสารสนเทศที่เปนประโยชน นํามาปรับปรุงและพัฒนาทักษะในการ
บริหารงานของนักบริหารงานการศึกษาในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิทย

1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

สมมติฐานการวิจัย

มหา

ทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยูในระดับสูง

อุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีรายละเอียดดังนี้
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น นักบริหารงานการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในปการศึกษา 2564 สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล ทั้งหมด 14 แหง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 14
คน นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 14 คน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 68 คน คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
375 คน ทั้งสิ้นรวม 469 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดของกลุม
ตั วอยา งของเครจซี่แ ละมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 214 คน จํ าแนกเปน ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 6 คน นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 6 คน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 31 คน คณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 171 คน ทั้งสิ้นรวม 214 คน โดยใชวิธีการเทียบสัดสวน โดยใชตําแหนงเปนชั้นของการสุม
หลังจากนั้นคัดเลือกแตละตําแหนง ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถาม การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจหาคาดัชนีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC) และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.98
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

ภัฏร

ผลการวิจัย

ดานความคิดรวบยอด
ดานการคิดสรางสรรค
ดานเทคนิค
ดานมนุษยสัมพันธ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดานคุณธรรมจริยธรรม
เฉลี่ย

X̅
4.47
4.46
4.43
4.50
4.48
4.42
4.46

ระดับทักษะ
S.D.
แปลผล
0.30
มาก
0.34
มาก
0.35
มาก
0.35
มาก
0.34
มาก
0.35
มาก
0.34
มาก

วิทย

1
2
3
4
5
6

ทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา

าลัย

ขอที่

ราช

ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริห ารของนักบริห ารงานการศึกษากั บประสิทธิผลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สรุปไดดังนี้
1. ระดับทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ ผลปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงผลเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับทักษะการบริห ารของนักบริหารงานการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ โดยภาพรวมรายดาน

มหา

จากตารางที่ 1 พบวา ทักษะการบริหารงานของนักบริหารงานการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก (X̅ = 4.46, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก โดยเรียงตามลําดับคือ ดานมนุษยสัมพันธ (X̅ = 4.50, S.D. = 0.35) ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (X̅ = 4.48, S.D. = 0.34) และดานความคิดรวบยอด (X̅ = 4.47, S.D. = 0.30) และด านที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม (X̅ = 4.42, S.D. = 0.35)
2. ระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ผลปรากฎตามตาราง
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ประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

X̅

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4.45
ดานบุคลากร
4.42
ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนา 4.45
เด็กเล็ก
4 ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
4.46 0.35
มาก
5 ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน
4.49 0.36
มาก
6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
4.46 0.39
มาก
7 ดานคุณภาพเด็ก
4.47 0.37
มาก
เฉลี่ย
4.46 0.35
มาก
จากตารางที่ 2 พบวาประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายดา นอยูในระดับมาก (X̅ = 4.46, S.D. = 0.35) เมื่อพิ จารณาเปน รายดา นพบวา ด านที่มี
ค าเฉลี่ยมาก 3 อันดับ แรก โดยเรีย งตามลําดับ ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุ น (X̅ = 4.49, S.D. = 0.36) ดา น
คุณภาพเด็ก (X̅ = 4.47, S.D. = 0.37) และดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร, ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (X̅ = 4.46, S.D. = 0.39) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานบุคลากร (X̅ = 4.42, S.D. = 0.35)
3. ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผล
ปรากฏตามตาราง
ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมรายดาน

ราช

ภัฏร

ำไพ

1
2
3

ระดับการบรรลุเปาหมาย
S.D.
แปลผล
0.31
มาก
0.35
มาก
0.31
มาก

พรร

ขอที่

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 2 แสดงผลเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ โดยภาพรวมรายดาน

ประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วิทย

าลัย

ทักษะการบริหารของ
นักบริหารงาน
Y1
การศึกษา
X1
0.71**
X2
0.74**
X3
0.72**
X4
0.76**
X5
0.77**
X6
0.78**
Xtot
0.84**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Y2
0.63**
0.69**
0.68**
0.73**
0.71**
0.75**
0.79**

Y3
0.70**
0.69**
0.69**
0.71**
0.74**
0.74**
0.80**

Y4
0.72**
0.73**
0.71**
0.75**
0.77**
0.76**
0.83**

Y5
0.67**
0.70**
0.69**
0.71**
0.70**
0.75**
0.79**

Y6
0.61**
0.68**
0.64**
0.69**
0.69**
0.68**
0.75**

Y7
0.69**
0.74**
0.71**
0.71**
0.71**
0.75**
0.81**

Ytot
0.75**
0.79**
0.77**
0.80**
0.81**
0.83**
0.89**

มหา

จากตารางที่ 4.3 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวา งทักษะการบริหารของนั กบริห ารงานการศึกษา (Xtot)
กับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (Ytot) สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธเชิงบวก อยูในระดับสูง (rXY = 0.89) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธของ
ทั ก ษะการบริ ห ารของนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา (Xtot) กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก แต ล ะด า น (Y) พบว า
มีความสัมพันธเชิงบวก อยูในระดับสูง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (Y1) (rXY = 0.84) รองลงมาคือ ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (Y2) (rXY = 0.83)
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พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------และดา นคุณภาพเด็กปฐมวัย (Y7) (rXY = 0.81) มีความสัมพันธเชิงบวก อยูในระดับคอนขางสูง 4 ด าน โดยเรียงลําดับคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(Y3) (rXY = 0.80) รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน (Y5) (rXY = 0.79) และ ดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (Y6) (rXY = 0.75)

สรุปและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

1. ทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่ 4 ดานมนุษย
สัม พั นธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักบริหารงานการศึกษามีความสามารถในการทํา งานรวมกั บบุ คคลอื่ น มี
ความสามารถในการติดตอประสานงานกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจตามความเหมาะสม ทักษะดานมนุษยสัมพันธจึง
เปนทักษะที่สําคัญที่สุดของนักบริหารงานการศึกษา เพราะนักบริหารงานการศึกษาตองสรางสัมพันธระหวางบุคคล จูงใจใน
การทํางาน การติดตอสื่อสาร พัฒนาทีมงาน และการสรางความรวมมือระหวางกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร เปด
โอกาสให ผู รวมงานได แสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจตามความเหมาะสม การแสดงความชื่น ชมและยกยองชมเชย
ผูใตบังคับบัญชาที่ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัตงิ านที่ไดรับมอบหมาย และการปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การบริหารไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ ปณิดา ใจดี, (2562) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในการบริหาร
ในดานที่ 4 ดานมนุษยสัมพันธ วาความสามารถของผูบริหารในการปฏิบัติงานและใชดุลยพินิจเกี่ยวกับการทํางานรวมบุคคล
อื่นและการรูจักใชคน ทักษะดานนี้ประกอบดวยการเขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจ และมีศิลปะ ฝกฝนตนเปนผูนําที่ดี เขาใจใน
ความแตกตา งระหวางบุ ค คล ทั้ งด า นรา งกาย อารมณสัง คม และสติป ญญา สามารถสรา งระบบความร วมมื อ ระหวาง
ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานฝายตาง ๆ ไดเปนอยางดีซึ่งผูบริหารจะทํางานไดดีนั้นขึ้นอยูกับผูรวมงานและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเปนความสามารถและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น รวมถึงความเขาใจ การจูงใจ และ การใชภาวะ
ผูนําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับสําเภา เสมศึกสาม, (2562) ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผูบริห าร
สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา
ระดับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสู งที่ สุดคือทั ก ษะด านมนุษ ยสั ม พั น ธ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ รักยิ้ม, (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับกับ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ทองสุข หงษทอง, (2560) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูยริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก
2. ประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่ 5 ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอวคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดจั ดทําขึ้ นเพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ ใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูระหวางผูปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การเปดโอกาส
และรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการรวมจัดประสบการณเรียนรู รวมไปถึงมีการประชุม
ชี้แจง และปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนทุกปการศึกษากอนเปดภาคเรียน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะมาศ
อัมพะนะ, (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบวา ประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประวีณธรรม นิตยะโรจน, (2554) ที่ศึกษาปจจัยทางการ
บริห ารที่สงผลตอประสิทธิผลตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่ นจั งหวัด
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนองคาย พบวา ประสิทธิผลตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนท องถิ่ นจังหวัด
หนองคาย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมหมาย เทียนสมใจ,
(2556) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา องคประกอบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) ภาวะผูนําการ
เปลี่ย นแปลง 2) การวางแผนกลยุทธ 3) องคการแหงการเรีย นรู 4) วัฒนธรรมองคการ 5) เทคโนลีสานสนเทศ และ 6)
สนับสนุนการมีสวนรวม ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได และยัง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมใจ พรมทองบุญ, (2559) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการบริหาร และครู มีความ
คิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ทุกคา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยภาพรวมมีคาความสัมพันธกันอยูในระดับสูง สําหรับคูที่มีความสัมพันธกัน
สูงสุดคือ ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมกับประสิทธิผลดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทักษะ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารงานการศึกษา เปนองคประกอยสําคัญ ที่จะทําใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ เพราะนักบริห ารงานการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป นแบบอย างที่ดีของผู มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมในวิชาชีพชั้นสูง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ เปนผูปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละและอุทิศตนเพือ่
ประโยชนสวนรวม จะสามารถดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให
มีศักยภาพในดานการจัดการศึกษา สงผลให การทํางานมีประสิทธิภาพ มีนโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมสอดคลองและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณการเรียน เครื่องเลนพัฒนาการเด็กอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
แผนการจัดประสบการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเบิกจา ยงบประมาณอยา งถูกตอ งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่
จําเปนตองมีขั้นตอน กระบวนการที่นักบริหารงานการศึกษาตองใชทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมเปนอยางมาก เพื่อบริหาร
จัดการศูนยพั ฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประทีป มากมิตร, (2560) ไดกลา วถึง
คุ ณ สมบั ติที่ สํ า คั ญ ของผู บ ริห ารสถาบั น การศึ ก ษาควรมี คุณ ธรรมจริย ธรรมจึ ง จะสามารถนํ า พาสถานศึ ก ษาให ป ระสบ
ความสําเร็จจตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวเปนอยางดี อีกทั้งยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของจาฎพัทจ ศรีสุข, (2563)
ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับการบริหารงานตามมาตรฐานการดําเนินงาน ของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดลพบุรี พบวา ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับการบริหารงานตาม
มาตรฐานการดํา เนิ นงานของหัวหนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนท อ งถิ่น จั งหวัดลพบุ รี โดยรวมมีคา
ความสัมพันธระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารา เกษทองมา, (2553)
ไดศึกษาเรื่องความสั มพันธระหวางทักษะการบริหารของนักวิชาการศึกษากับ ประสิ ทธิผลของศูน ยพั ฒนาเด็กเล็ก สังกั ด
องคก ารบริห ารส วนตํ า บล ในจั งหวัดอุ ดรธานี พบวา ทัก ษะการบริห ารจัดการของนัก วิชาการศึก ษารายดา นทุกด าน มี
ความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

มหา

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1.1 นักบริห ารงานการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อํ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ควร
พัฒนาตนเองในทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม เพราะเปนทักษะพื้นฐานที่ตองมีการฝกฝน เพื่อใหเกิดความชํานาญอยูเสมอ
ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมจะชวยใหผูบริหารมีหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงคของนัก
บริหารงานการศึกษา
1.2 นักบริห ารงานการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อํ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ควร
เสริมสรางประสิทธิผลดานบุคลากร ใหมีคุณภาพ โดยการไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอในการดูแลเด็ก
และควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลของเด็กเปนรายบุคคล เพื่อสังเกตพฤติกรรมและดูแลอยางใกลชิด
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารดานคุณธรรมจริยธรรมที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนัก
บริหารงานการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
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การวัดความดันของของไหลที่ขึ้นกับความลึก
Comparison of Barometer Sensor and Smartphone Application Performance
for Depth–Dependent Fluid Pressure Measurement
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ราช

ภัฏร

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาความดั น ของของไหลที่ เ ปน ฟ ง ก ชั น ของความลึก โดยใช เ ซนเซอร
บารอมิเตอรในสมารตโฟนรุน iPhone 8 plus และ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Barometer, Barometer
Plus, Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer และ Barometer and Altimeter apps ในสมารตโฟน iPhone 8 plus ใน
การวัดคาความดันของของไหลที่ขึ้นกับความลึก โดยของไหลที่ใชในการทดลองประกอบดวย น้ํา น้ําเกลือ และน้ําอัดลมสไปรท
ที่มีความหนาแนน 1.000  103 kg/m3, 1.024  103 kg/m3 และ 1.067  103 kg/m3 ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา คา
ความดั นของของไหลที่วัดค าดวยเซนเซอรบ ารอมิเ ตอรบ นสมารต โฟนมีคา แปรผัน ตรงกั บ ความลึ ก และ แอปพลิ เ คชั น
Barometer Plus วัดคาความดันของน้ําไดแมนยําที่สุด แอปพลิเคชัน Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer วัดคาความ
ดั น ของน้ํ า เกลือ ไดแ ม น ยํา ที่สุด ในขณะที่ แ อปพลิเ คชั น Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer และ Barometer and
Altimeter วัดคาความดันของน้ําอัดลมสไปรทไดแมนยําที่สุด ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาชุดกิจกรรมการทดลองวิจัยที่สราง
ขึ้นในครั้งนี้เหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกส เรื่อง ความดันของของไหลที่ขึ้นกับความลึก ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
คํ า สํ า คั ญ : ความดั น ของของไหล, เซนเซอร บ ารอมิ เ ตอร , แอปพลิ เ คชั น สํ า หรั บ วั ด ความดั น , สมาร ต โฟนเซนเซอร

าลัย

Abstract

มหา

วิทย

This research aims, to study the fluid pressure as a function of depth using the barometer sensor
on the iPhone 8 plus smartphone, and to compare the performance of the Barometer, Barometer Plus,
Bar–o–Meter–Altimeter & Barometer, and Barometer and Altimeter apps on the smartphone iPhone 8 plus
to measure the pressure of fluid based on depth–dependent. The fluids used in the experiment consisted
of water, salt water, and Sprite soda with densities are 1.000  103 kg/m3, 1.024  103 kg/m3, and 1.067 
103 kg/ m3, respectively. The study results found that, the fluids pressure measured with the barometer
sensor on the smartphone is directly proportional to the depth, and the Barometer Plus app measures the
water pressure most accurately. Meter– Altimeter & Barometer measure the pressure of salt water most
accurately. While the application Bar– o– Meter– Altimeter & Barometer and Barometer and Altimeter
measure the pressure of Sprite soda most accurately. Therefore, this activity can be concluded that, the
research experiment activity set created in this research is suitable for use in teaching physics about fluid
pressure depending on depth both at the secondary and university levels.
Keywords: Fluid pressure, Barometer sensor, Pressure application, Smartphone sensor
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การจัดการเรียนการสอนในวิชาฟสิกสตองอาศัยสื่อการเรียนการสอนเพราะเปนเครื่องมือชวยสอนของครู อีกทั้งเปน
สิ่งที่จะนําความรูความเขาใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหา การใชสื่อการเรียนการสอนนั้นจะชวยใหผูเรียนเกิดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนไดรับประสบการณทั้งทางตรงและทางออม สงผลใหเกิดความคงทนในการเรียนรู กระตุนใหเกิด
ความสนใจ นอกจากนี้สื่อสามารถเชื่อมโยงระหวางนามธรรมไปสูรูปธรรม ซึ่งจะทําใหอธิบายความรูทางวิทยาศาสตรออกมาให
เห็นภาพรวมไดและผูเรียนเกิดความเขาใจในสถานการณทางวิทยาศาสตรไดดีขึ้น ชวยเพิ่มพูนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ทั้งนีส้ ื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ แตสื่อที่ใชในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสที่สําคัญ คือ
การทดลอง เพราะจะชวยใหผูเรียนเห็นภาพและเขาใจเหตุและผลในเนื้อหาวิชาฟสิกสไดดีขึ้น อีกทั้งการทดลองสามารถเปนสื่อ
การสอนไดในแทบทุกเนื้อหาของวิชาฟสิกส เพราะสวนใหญก็จะเนนไปที่การทดลองควบคูกับทฤษฎี เพื่อประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนและสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหดีขึ้น และยิ่งไปกวานั้นในปจจุบันเกิดสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งสงผลใหไดมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน จึงทําใหการทําการทดลอง
ต า ง ๆ ทํา ไดลํ า บาก เนื่ อ งจากขาดอุป กรณ แ ละเครื่อ งมือ วัด ในการทํ า การทดลอง (Bennett, Hinko and Izadi, 2021:
023102; Klein et al, 2021: 010117) โดยเฉพาะการทดลองในหัว ขอ ความดันของของไหลที่ ต อ งอาศั ย อุ ป กรณ แ ละ
เครื่องมือวัดคาความดันที่ขึ้นกับระดับความลึกของของไหล อยางไรก็ตามปจจุบันนี้มีเซนเซอรบารอมิเตอรที่อยูบนเมนบอรด
ของสมาร ตโฟนในบางรุนทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS (Vanini et al, 2016: 37–48; Monteiro and Martí,
2017: 015010) นั่นแสดงวาถาเราทราบวาสมารตโฟนที่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และนักวิจัย ใชอยูในชีวิตประจําวันใน
ทุก ๆ วันมีเซนเซอรบารอมิเตอรอยูก็สามารถนํามาประยุกตใชในการทดลองวัดคาความดันของของไหลได ชาติ ทีฆะ และ
คณะ (ชาติ ทีฆะ และคณะ, 2564: 49–59) ทําการทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอรบนสมารตโฟนในการวัดความดันของ
ของไหลซึ่งคาที่วัดไดเปนไปตามสมการความดันเกจของของไหล Macchia (Macchia, 2016: 373) ประยุกตใชเซนเซอร
บารอมิ เ ตอรบ นสมาร ต โฟนวัด คา ความดั นของน้ํา ค า ความดัน ที่ วัด ได ส อดคลอ งตามความสั มพั น ธ ข องกฎของสตี เ วน
Monteiro และ Martí (Monteiro and Martí, 2017: 015010) ไดประยุกตใชเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนวัดคาความ
ดันของอากาศที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินตาง ๆ คาที่ไดสอดคลองกันดีกับการใชเครื่องมือวัดคาความดันอากาศ Monteiro
และคณะ (Monteiro et al, 2016: 308–309) ใชเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนวัดคาความดันของอากาศที่ระดับชั้น
บรรยากาศตาง ๆ ดวยการติดสมารตโฟนกับโดรนบินขึ้นไปวัดคาความดันของชั้นบรรยากาศ Vieyra และคณะ (Vieyra,
Vieyra, and Macchia, 2017: 87–90) ประยุกตใชเซนเซอรบารอมิเตอรในการวัดความดันในบริเวณที่มีคาอุณหภูมิแตกตาง
กัน เชน ความดันภายในหองแชแข็งของตูเย็น น้ําแข็งในถัง เปนตน
ผลงานการวิจัยการประยุกตใชเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนในการวัดคาความดันตาง ๆ ทั้งที่เปนของไหลและ
อากาศไดอยางแมนยําและมีความเที่ยงตรงสูง ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจการประยุกตใชเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนวัด
คาความดันของของไหล ไดแก น้ํา น้ําเกลือ และน้ําอัดลมสไปรท เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนฟสิกส เรื่อง ความดันของ
ของไหลที่ขึ้นอยูกับคาความลึก ซึ่งการทดลองวิจัยนี้เหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกสทั้งในระดับมัธยม
และอุดมศึกษา

วิทย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความดันของของไหลที่เปนฟงกชันของความลึกโดยใชเซนเซอรบารอมิเตอรในสมารตโฟน iPhone 8

plus

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในสมารตโฟนรุน iPhone 8 plus ในการวัดคาความดันของของไหลที่
ขึน้ กับความลึก

มหา

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ความดันของของไหลตามความสัมพันธของกฎของสตีเวน (Macchia, 2016: 373) ดังแสดงในสมการที่ (1)

(1)
เมื่อ PS คือความดันของของไหลที่ทําการวัด (ในหนวย เฮกโตปาลคาล (hPa)) Patm คือ ความดันบรรยากาศของ
อากาศที่เกิดขึ้นในผิวของของไหล (ในหนวย เฮกโตปาลคาล (hPa)) (โดยที่ 1 Pa = 0.01 เฮกโตปาลคาล (hPa)) ในการวิจัย
PS   gH  Patm
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ครั้งนี้ใช Aneroid Barometer BTI® วัดคา Patm ในระดับผิวของของไหล 0 เซนติเมตร(cm) (น้ํา น้ําเกลือ และน้ําอัดลมส
ไปรท) ไดคา Patm = 1000.21 เฮกโตปาลคาล (hPa) (ใชเปนคาทางทฤษฎี)  คือ ความหนาแนนของของไหล (ในหนวย
กิโ ลกรัม ต อลูกบาศกเมตร (kg/m3) โดยความหนาแนนของน้ํา (W) เทา กับ 1.000  103 กิโลกรัม ตอลู กบาศก เ มตร
(kg/m3) ความหนาแนนของน้ําเกลือ (salt) เทากับ 1.024  103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m3 ) (Krehbiel et al,
2019: 58-59) และความหนาแนนของน้ําอัดลมสไปรท (S) เทากับ 1.067  103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m3) (ชาติ
ทีฆะ และคณะ, 2564: 49–59) g คือ ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก (9.80 เมตรตอวินาทีกําลังสอง (m/s2)) และ H
คือ ความลึกของสมารตโฟนที่จมอยูในของไหล (ในหนวย เซนติเมตร (cm)) และใชสมการ (1) ในการคํานวณคาความดันของ
ของไหลที่ระดับความลึกตาง ๆ

ำไพ

วิธีดําเนินการวิจัย

ราช

ภัฏร

ชุดอุปกรณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย (1) ถังพลาสติก เสนผานศูนยกลาง 32 เซนติเมตร (cm) และ ความสูง
30 เซนติเมตร (cm) (2) น้ําอัดลมสไปรท ขวดละ 1.25 ลิตร (L) จํานวน 8 ขวด และน้ําเปลา 10 ลิตร (L) (3) สายวัดระดับ (4)
เกลือบริโภคปริมาณ 500 กรัม (g) จํานวน 2 ถุง (5) สมารตโฟน iPhone 8 plus และ (6) ซองกันน้ําอยางดี ดังแสดงในภาพที่
1 แอปพลิ เ คชัน ที่ ใชในการวัดความดันของของไหลในการวิจัย ครั้ง มี 4 แอปพลิเ คชั น ได แ ก (1) Barometer ผลิตโดย
ExaMobile S.A. (2) Barometer Plus ผลิตโดย Ngo Na (3) Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer ผลิตโดย NETTuno
s.r.l. และ (4) Barometer and Altimeter ผลิตโดย Peter Breitling ดังแสดงในภาพที่ 2

วิทย

าลัย

ภาพที่ 1 ชุดอุปกรณการวิจัย

มหา

ภาพที่ 2 แอปพลิเ คชั นที่ ใชในการวัดคาความดันของของไหล (ก) Barometer (ข) Barometer Plus (ค) Bar-o-MeterAltimeter & Barometer และ (ง) Barometer and Altimeter
ขั้นตอนการทดลองวิจัย
1. กําหนดสเกลความลึกของถังพลาสติก (10 ลิตร (L)) โดยใชสายวัดวัดระยะเพื่อสรางสเกลวัดความลึก 5 ระดับจาก
ปากถังไปหากนถัง ไดแก 0, 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร (cm) ตามลําดับ จากนั้นเทน้ําเปลา น้ําเกลือ และน้ําอัดลม สไปรท
ลงในถังน้ําพลาสติก โดยใหระดับน้ําสูงจากกนถัง 20 เซนติเมตร (cm) ดังแสดงในภาพที่ 3
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพที่ 3 ถังน้ําที่วัดระดับความสูงและเติมของไหลในถัง (ก) น้ํา (ข) น้ําเกลือ และ (ค) น้ําอัดลมสไปรท

2. ใสซองกันน้ําสมารตโฟน iPhone 8 plus นําไปจุมในของไหลเพื่อวัดคาความดันของของไหลที่เปนฟงกชันของ
ความลึก

ำไพ

3. บันทึกคาความดันที่ระดับความลึกตาง ๆ ที่ไดจากแอปพลิเคชัน ทําการวัดคา 3 ซ้ํา แลวนําคาความดันจากการ
ทดลองไปเปรียบเทียบกับคาความดันจากการคํานวณตามทฤษฎี (สมการที่ (1))

ผลการวิจัย

ราช

ตารางที่ 1 ผลการทดลองวัดคาความดันของน้ํา

ภัฏร

1. คาความดันของน้ํา
คาความดันบรรยากาศที่ใชเปนคาทฤษฎีเปนคาที่วัดไดโดยใช Aneroid Barometer BTI® วัดคาความดันที่ผิวน้ํามี
คาความดันบรรยากาศ (Patm) เทากับ 1000.21 เฮกโตปาลคาล (hPa) และใชคาความดันบรรยากาศนี้แทนคาในสมการที่ (1)
น้ําที่ใชในการทดลองมีความหนาแนน (w) เทากับ 1.000 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m³) ผลการวิจัยพบวา คา
ความดันที่วัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone 8 plus) และคาคํานวณทางทฤษฎีดัง
แสดงในตารางที่ 1

คาความดัน (เฮกโตปาสคาล)

Theory

0
5
10
15
20

1000.21
1004.90
1009.96
1014.50
1019.81

Barometer

Barometer Plus

าลัย

ระดับความลึก
(เซนติเมตร)

มหา

วิทย

1000.21  0.00
1005.07  1.01
1009.60  1.97
1015.17  1.50
1018.43  0.35

1000.36  0.00
1005.00  1.28
1010.74  1.20
1015.99  0.70
1018.94  0.12

Bar–o–Meter–
Altimeter &
Barometer
1000.25  0.00
1004.98  0.46
1009.49  0.48
1016.12  0.19
1018.83  0.21

Barometer and
Altimeter
1000.18  0.00
1005.12  0.30
1010.08  0.60
1016.17  0.34
1018.86  0.25

199

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

1015.
1010.
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1000.
995.
0

5
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20
ความลึก (เซนติเมตร)

25

ำไพ

ความดัน (เฮกโตปาสคาล)

1020.

ณี

Theory
Theory
Barometer
Barometer
Barometer Plus

พรร

1025.

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบคาความดันน้ําที่ระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชบารอมิเตอรและแอปพลิเคชันบน
สมารตโฟน iPhone 8 plus กับคาทฤษฎี

าลัย

ราช

ภัฏร

ภาพที่ 4 แสดงคาความดันที่ระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชเซนเซอรบารอมิเตอรบน iPhone
8 plus ป ร ะ ก อ บ ด วย แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น Barometer, Barometer Plus, Bar- o- Meter- Altimeter & Barometer แ ล ะ
Barometer and Altimeter ผลการศึกษาพบวาที่ระดับพื้นผิว การวัดคาความดันของน้ํา 3 ครั้งดวยแอปพลิเคชันทั้ง 4 แอป
พลิเคชัน มีคาความดันเทากัน และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎี พบวา มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0, 0.014, 0.003 และ
0.002 ตามลําดับ ในขณะที่ไดวัดคาความดันของน้ําที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร (cm) จากผิวน้ํา พบวาไดคาแตกตางกัน
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.01, 1.28, 0.46 และ 0.30 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎีพบวามี
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.016, 0.009, 0.007 และ 0.021 ตามลําดับ และเมื่อทําการวัดคาความดันของน้ําที่ระดับความลึก
ตาง ๆ พบวาคาความดันมีคาเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกและสอดคลองกับคาคํานวณทางทฤษฎีเมื่อเปรียบเทียบคาความดันที่
วัดไดกับคาทางทฤษฎีพบวามีคารอยละของความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ 0.164 ซึ่งเปนความคลาดเคลื่อนนอย (นอยกวา
รอยละ 1.00) เมื่อนํามาเขียนกราฟเปรียบเทียบคาความดันที่วัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารทโฟน กับคาทางทฤษฎี
แสดงดังภาพที่ 4 ซึ่งจะเห็นได วาการวัดคาความดันของน้ําที่ระดับความลึกตาง ๆ ดวยแอปพลิเคชั น Barometer ใหคา
ใกล เ คี ย งทฤษฎี ม ากกว า การวั ด ด ว ยแอปพลิ เ คชั น Barometer Plus, Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer และ
Barometer and Altimeter

มหา

วิทย

2. คาความดันของน้ําเกลือ
คาความดันบรรยากาศที่ใชเปนคาทฤษฎีเปนคาที่วัดไดโดยใช Aneroid Barometer BTI® วัดคาความดันที่ผิวน้ํามี
คาความดันบรรยากาศ (Patm) เทากับ 1000.21 เฮกโตปาลคาล (hPa) และใชคาความดันบรรยากาศนี้แทนคาในสมการที่ (1)
น้ําเกลือที่ใชในการทดลองมีความหนาแนน (salt) เทากับ 1.024 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m³) ผลการวัดพบวา
คาความดันที่วัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone 8 plus) และคาคํานวณทางทฤษฎี
แสดงในตารางที่ 2
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 2 ผลการทดลองวัดคาความดันของน้ําเกลือ
คาความดัน (เฮกโตปาสคาล)

Barometer

Barometer Plus

0
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20

1000.21
1005.23
1010.25
1015.26
1020.28

1000.00  0.00
1005.33  0.45
1009.00  0.78
1015.67  0.61
1018.50  0.66

1000.36  0.00
1004.62  0.88
1009.89  0.69
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ราช

ความดัน (เฮกโตปาสคาล)
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ำไพ

ระดับความลึก
(เซนติเมตร)
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบคาความดันน้ําเกลือที่ระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชบารอมิเตอรและแอปพลิเค
ชันบนสมารตโฟน
iPhone 8 plus กับคาทฤษฎี

มหา

วิทย

ภาพที่ 5 แสดงคาความดันที่ระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชเซนเซอรบารอมิเตอรบน iPhone
8 plus ป ร ะ ก อ บ ด วย แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น Barometer, Barometer Plus, Bar- o- Meter- Altimeter & Barometer แ ล ะ
Barometer and Altimeter ผลการศึกษาพบวาที่ระดับพื้นผิว การวัดคาความดันของน้ํา 3 ครั้งดวยแอปพลิเคชันทั้ง 4 แอป
พลิเคชัน มีคาความดันเทากัน และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎี พบวา มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.020, 0.014, 0.003
และ 0.003 ตามลําดับ ในขณะทีไ่ ดวัดคาความดันของน้ําที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร (cm) จากผิวน้ํา พบวาไดคา แตกตาง
กันและมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45, 0.88, 1.11 และ 0.74 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎี
พบวามีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.009, 0.060, 0.076 และ 0.128 ตามลําดับ และเมื่อทําการวัดคาความดันของน้ําที่ระดับ
ความลึกตาง ๆ พบวาคาความดันมีคาเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกและสอดคลองกับคาคํานวณทางทฤษฎีเมื่อเปรียบเทียบคา
ความดันที่วัดไดกับคาทางทฤษฎีพบวามีคารอยละของความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ 0.174 ซึ่งเปนความคลาดเคลื่อนนอย
(นอยกวา รอยละ 1.00) เมื่อนํามาเขียนกราฟเปรียบเทียบคาความดันที่วัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารทโฟน กับคาทาง
ทฤษฎีแสดงดังภาพที่ 5 ซึ่งจะเห็นไดวาการวัดคาความดันของน้ําที่ระดับความลึกตาง ๆ ดวยแอปพลิเคชัน Barometer Plus
ให ค า ใกล เ คี ย งทฤษฎี ม ากกว า การวั ด ด ว ยแอปพลิ เ คชั น Barometer , Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer และ
Barometer and Altimeter
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองวัดคาความดันของน้ําอัดลมสไปรท
คาความดัน (เฮกโตปาสคาล)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. คาความดันของน้ําอัดลมสไปรท
คาความดันบรรยากาศที่ใชเปนคาทฤษฎีเปนคาที่วัดไดโดยใช Aneroid Barometer BTI® วัดคาความดันที่ผิวน้ํา
ระดั บ 0 เซนติ เ มตร (cm) มีค า ความดัน บรรยากาศ (Patm) เทา กับ 1000.21 เฮกโตปาลคาล (hPa) และใช คา ความดัน
บรรยากาศนี้แทนคาในสมการที่ (1) และน้ํา อัดลมสไปรทที่ใชในการทดลองมีความหนาแนน (s) เทากั บ 1.067 x 103
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m³) ผลการวัดพบวา คาความดันที่วัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ
iOS (iPhone 8 plus) และคาคํานวณทางทฤษฎี แสดงในตารางที่ 3
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วิทย

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบคาความดันน้ําอัดลมสไปรทที่ระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชบารอมิเตอรและแอป
พลิเคชันบนสมารตโฟน iPhone 8 plus กับคาทฤษฎี

มหา

ภาพที่ 6 แสดงคาความดันที่ระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชเซนเซอรบารอมิเตอรบน iPhone
8 plus ป ร ะ ก อ บ ด วย แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น Barometer, Barometer Plus, Bar- o- Meter- Altimeter & Barometer แ ล ะ
Barometer and Altimeter ผลการศึกษาพบวาที่ระดับพื้นผิว การวัดคาความดันของน้ํา 3 ครั้งดวยแอปพลิเคชันทั้ง 4 แอป
พลิเคชัน มีคาความดันเทากัน และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎี พบวา มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.020, 0.014, 0.004
และ 0.003 ตามลําดับ ในขณะที่ไดวัดคาความดันของน้ําที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร (cm) จากผิวน้ํา พบวาไดคา แตกตาง
กันและมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93, 0.42, 0.45 และ 0.60 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎี
พบวามีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.197, รอยละ 0.164, รอยละ 0.118 และ รอยละ 0.166 ตามลําดับ และเมื่อทําการวัดคา
ความดันของน้ําที่ระดับความลึกตา ง ๆ พบวาคาความดันมีคาเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกและสอดคลองกับคาคํานวณทาง
ทฤษฎีเมื่อเปรียบเทียบคาความดันที่วัดไดกับคาทางทฤษฎีพบวามีคารอยละของความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ 0.405 ซึ่งเปน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความคลาดเคลื่อนนอย (นอยกวา รอยละ 1.00) เมื่อนํามาเขียนกราฟเปรียบเทียบคาความดันที่วัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอร
บนสมารทโฟน กับคาทางทฤษฎีแสดงดังภาพที่ 6 ซึ่งจะเห็นไดวาการวัดคาความดันของน้ําที่ระดับความลึกตาง ๆ ดวยแอป
พลิ เ คชั น Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer ให คา ใกลเ คีย งทฤษฎีมากกวาการวั ด ด วยแอปพลิเคชั น Barometer ,
Barometer Plus และ Barometer and Altimeter

สรุปผลและอภิปรายผล

าลัย

ขอเสนอแนะการวิจัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

ในการวิจัยนี้เปนการทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอรบารอมิเตอรบน iPhone 8 Plus ดวยแอปพลิเคชันวัดคา
ความดั น บนสมาร ท โฟน (Barometer, Barometer Plus, Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer , Barometer and
Altimeter) ผลการทดลองสรุปไดวา ประสิทธิภาพในการวัดคาความดันของของไหล โดยเซนเซอรบรามอมิเตอรบน iPhone
8 Plus ของน้ําที่มีความหนาแนนนอย (w = 1.000 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร kg/m3) เมื่อเทียบกับความหนาแนน
ของน้ําเกลือและน้ําอัดลมสไปรท ดวยแอปพลิเคชัน Barometer วัดคาความดันของของไหลใหคาใกลเคียงทฤษฎีมากที่สุด
ในขณะที่ประสิทธิภาพในการวัดคาความดันของของไหล โดยเซนเซอรบรามอมิเตอรบน iPhone 8 Plus ของน้ําเกลือที่มีความ
หนาแนนระดับปานกลาง (salt = 1.024 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร kg/m3) เมื่อเทียบกับความหนาแนนของน้ําและ
น้ําอัดลมสไปรท ดวยแอปพลิเคชัน Barometer Plus ใหคาใกลเคียงทฤษฎีมากที่สุด และประสิทธิภาพในการวัดคาความดัน
ของของไหลดวยเซนเซอรบรามอมิเตอรบน iPhone 8 Plus ของน้ําอัดลมสไปรทที่มีความหนาแนนมาก (S = 1.067 x 103
กิ โ ลกรั ม ตอ ลู ก บาศก เ มตร kg/m3) เมื่อ เทีย บกั บ ความหนาแน นของน้ํ า และน้ํ า เกลื อ ดว ยแอปพลิ เ คชั น Bar-o-MeterAltimeter & Barometer ใหคาใกลเคียงทฤษฎีมากที่สุด จะเห็นไดวาเซนเซอรบน iPhone 8 Plus ของแอปพลิเคชันวัดของ
ไหลแตละชนิด (น้ํา น้ําเกลือ และน้ําอัดลมสไปรท) มีความเหมาะสมแตกตางกันขึ้นอยูกับความหนาแนนของของไหลแตละ
ชนิด (น้ํา น้ําเกลือ และน้ําอัดลมสไปรท) ทั้งนี้การวัดคาความดันของของไหลดวยแอปพลิเคชัน Barometer, Barometer
Plus, Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer , Barometer and Altimeter มีรอยละของคาความคาดเคลื่อนนอยกวา รอย
ละ 1.00 ดังนั้นเซนเซอรบารอมิเตอรและแอปพลิเคชันวัดคาความดันของของไหลบน iPhone 8 Plus ดวยแอปพลิเคชัน
Barometer, Barometer Plus, Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer , Barometer and Altimeter มี ประสิทธิภาพสู ง
ในการวัดคาความดันของของไหล ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกันดีกับงานวิจัยของ Macchia (Macchia, 2016: 373)
จากผลการวิจัยขางตนสามารถนําไปใชเปนสื่อการสอนฟสิกส เรื่อง ความดันในของไหล เพราะผลการวิจัยที่ไดมี
ความแมนยําในการวัดคาความดันของของไหลที่เปนฟงกชันความลึก (H)

วิทย

1. ในการประยุกตใชเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนจําเปนอยางยิ่งตองตรวจสอบขอมูลสเปคตัวเครื่องของ
สมารตโฟนรุนตาง ๆ ที่จะนํามาใชเปนเครื่องมือวัดคาความดันของของไหลวามีเซนเซอรบารอมิเตอรอยูบนตัวเครื่องหรือไม
สามารถตรวจขอมูลสเปคตัวเครื่องของสมารตโฟนรุนตาง ๆ ไดที่ https://www.siamphone.com/
2. การทดลองควรทดลองที่ระดับความลึกมากกวานี้
3. การทดลองวัดความดันของของไหล ควรใชของไหลชนิดอื่นที่มีคาความหนาแนนแตกตางกันมาก ๆ เพื่อใหเห็นถึง
ความแตกตาง

กิตติกรรมประกาศ

มหา

งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโครงการวิจัยการพัฒนาชุดสือ่ นวัตกรรมการเรียนรูว ิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีโ ดยใชเ ทคโนโลยีส มารต โฟนเซนเซอรเ ป น เครื่อ งมื อ วัด สํา หรับ การจั ด การเรี ย นรู บ นพื้ น ฐานสมรรถนะ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในแผนงานวิจัยพื้นฐาน-มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให
การสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้
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ำไพ

บทคัดยอ

ในบทความนี้เปนการศึกษาการวัดคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลนข องคู พื้ น
ผิวสัมผัส ประกอบดวย (1) โฟมกับกระดาษลัง (2) โฟมกับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอี้
พลาสติก โดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดอยางงาย ผลการวิจัยพบวา คูพื้นผิวสัมผัสระหวางโฟมกับกระดาษ A4 มีคา
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ รงเสี ย ดทานสถิ ต สูงสุด นอ ยสุด คือ   0.335 และพื้ นผิว สั มผัส ระหวา งโฟมกั บ ฟ วเจอร บ อร ด มี ค า
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสุดมากสุด คือ   0.760 สวนคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน (  k ) ของคูพื้น
ผิวสัมผัสระหวางโฟมกับกระดาษลังมีคานอยสุด คือ  k  0.1495 และ คูพื้นผิวสัมผัสระหวางโฟมกับฟวเจอรบอรดมีคามาก
คือ  k  0.2493 สื่อกิจกรรมการเรียนรูที่ไดสรางขึ้นในการวิจัยครั้งนี้เหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ฟสิกสทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
คําสําคัญ: สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน, แรงเสียดทาน, สื่อการเรียนรูฟสิกส, สมารตโฟนเซนเซอร

ภัฏร

s ,max

ราช

s ,max

Abstract

วิทย

าลัย

This paper presents the study of the measurement of the maximum static and kinetic friction
coefficients of contact surface pairs consists of (1) foam and cardboard, (2) foam and future-board, (3) foam
and A4 paper, and (4) foam and plastic chair by using smartphone as a simple measuring tool. The research
results showed that, the contact surface pair of foam and A4 paper had the lowest coefficient of static
friction, and foam and future- board had the highest coefficient of static friction. The value  k of the
contact surface pair between foam and cardboard was least (  k  0.1495 ) , and the surface pair between
foam and future- board was high (  k  0.2493 ) . The learning activity media created in this research was
suitable for teaching and learning physics in both secondary school and university.
Keywords: Coefficient of friction, Friction force, Physics learning media, Smartphone sensor

บทนํา

มหา

แรงเสียดทานเปนหนึ่งหัวขอที่มีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส เนื่องจากแรงเสียดทานเปน
ปรากฏการณซับ ซอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน (Henaff et al, 2018: 174-179; Ringlein and Robbins,
2004: 884–891) จําเปนอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนในหัวขอแรงเสียดทานตองใหผูเรียนไดลงมือทําการทดลองเพื่อให
เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแรงเสียดทาน ซึ่งจําเปนตองใชอุปกรณและเครื่องมือวัดที่ซับซอน
ตามมาดวย จึงทําใหการทดลองทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาไมสามารถทําไดตามที่ควร ดวยเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยบน
สมารตโฟนในปจจุบันที่ไดติดตั้งเซนเซอรการวัดตาง ๆ ลงในเมนบอรดสมารตโฟน เชน เซนเซอรวัดความเรง (Countryman,
2014: 557-559; Vogt and Kuhn, 2012: 182–183; Vogt and Kuhn, 2013: 182–183) ซึ่งสามารนํามาใชเปนเครื่องมือ
วัดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปนอยางดี (Kaps, Splith, and Stallmach, 2021: 035004; González et al, 2015:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31-50; Kuhn and Vogt, 2013: 67-73; Oprea and Miron, 2014: 1236-1252; Vogt and Kuhn, 2014: 1-9) Kapucu
(Kapucu, 2018: 053006) ไดประยุกตใชสมารตโฟนในการทดลองวัดคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสุดระหวางสมารต
โฟนกับเกาอี้ไม โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันวัดคามุม (Physics Toolbox Sensor Suite app) ในการวัดคามุมเอียงเมื่ อดึง
เกาอี้ใหเอียงจนกระทั่งสมารตโฟนที่วางอยูเริ่มขยับเลื่อนที่แลวดูคามุมที่วัดดวยแอปพลิเคชัน แลวนํามาหาคาสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทานสถิต Baldock และ Johnson (Baldock and Johnson, 2016: 065005) ไดทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ของความ
เสียดทานจลนระหวางสมารตโฟนและพื้นผิวของระนาบเอียงโดยการปลอยใหสมารตโฟนเคลื่อนที่ลงบนพื้นเอียงแลววัดคา
ความเรงในแนวดิ่งดวยแอปพลิเคชัน SPARKvue ที่ระดับคามุมพื้นเอียงตาง ๆ Çoban และ Erol (Çoban and Erol, 2019:
025019) ไดทําวิจัยการจัดการเรียนการสอนการหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนโดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดดวย
การติ ด ตั้ง แอปพลิ เ คชั น Physics Toolbox Sensor Suite วั ด ค า ความเรง ของการเคลื่ อ นที่ ที่ เ ป น ฟ ง ก ชัน ของเวลาแลว
คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน ซึ่งเหมาะสําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนในหัวขอแรงเสียดทานไดเปน
อยางดียิ่ง
จากผลงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตนเปนการประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดการทดลองอยางงาย คณะผูวิจัยจึงสนใจ
การประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนฟสิกสทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาตอไป

ภัฏร

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาการหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลน โดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือ
วัดอยางงายในการสรางสื่อการเรียนรูฟสิกส เรื่อง แรงเสียดทาน

ทฤษฎีที่เกีย่ วของ

ราช

1. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหวางคูพื้นผิวสัมผัส
ค าสั มประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุด (  ) ของคูพื้นผิวสัมผัสใด ๆ ดวยการวางคูวัตถุซอนกั น เชน ตองการหาคา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดระหวางสมารตโฟนกับเกาอี้พลาสติก แลวใชมือดึงใหเกาอี้พลาสติกเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ดังแสดงในภาพที่ 1 จนกระทั่งสมารตโฟนที่วางอยูเริ่มขยับเคลื่อนที่แลวบันทึกคามุมเอียงบนสมารตโฟน (แอปพลิเคชัน) ทํา
การทดลองซ้ํา 3 ครั้ง แลวนําคามุมเฉลี่ยมาหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุด (  ) (Kapucu, 2018: 053006)
ในสมการที่ (1)
s ,max

วิทย

าลัย

s ,max

ภาพที่ 1 การทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดระหวางสมารตโฟนกับเกาอี้พลาสติก
 s ,max  tan 

มหา

2. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัส
ปลอยวัตถุใหเคลื่อนที่ลงบนพื้นเอียงคามุมตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2 แลวใชสมารตโฟนวัดคาความเรงในแนวดิ่ง
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มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

จากภาพที่ 2 วัตถุมวล m วางสัมผัสกับระนาบเอียงทํามุม  ซึ่งจะมีแรงในแนวตั้งฉากมากระทําตอวัตถุ FN และเมือ่
g คือความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก จะไดวา (Baldock and Johnson, 2016: 065005)
FN  mg cos 
(2)
องคประกอบของแรงดึงลงและขนานกับระนาบของพื้นเอียงมีคาเปน
F  mg sin 
(3)
ถาวัตถุหยุดนิ่งบนพื้นเอียง ดังนั้นจะมีแรงเสียดทานสถิต fs กระทําในทิศขึ้นและขนานกับระนาบของพื้นเอียงในทิศทางตรงกัน
ขามกับแรง F จะไดวา
f s  mg sin 
(4)
เมื่อ fs มีนิยามเปน
f s  s FN
(5)
เมื่อ µs คือ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต
ถาวัตถุไถลลงบนระนาบเนื่องจากมีแรงเสียดทานกระทําในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ นั่นคือมีแรง
เสียดทานจลน fk มากระทําตอวัตถุ จะไดวา
f k  k FN
(6)
เมือ่  k คือ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน
สําหรับวัตถุที่ไถลลงบนพื้นของระนาบเอียงจะมีคาแรงเสียดทานจลนนอยกวาแรงเสียดทานสถิตเสมอ นั่นคือ fk < fs และ
ความเรง a ของวัตถุที่ไถลลงบนระนาบเอียง สามารถเขียนสมการแสดงความพันธไดเปน
ma  mg sin   f k
(7)
ดังนั้น
ma  mg sin    k FN
(8)
และ
(9)
a  g  sin    k cos  
(10)
a  g cos   tan    k 
เพราะฉะนั้นจะไดวา
(11)
a / g  cos   tan    k 
สมการที่ (11) แสดงให เ ห็ น ว า อั ตราสว นของ a/g เพิ่ ม ขึ้ น เป น ฟ ง ก ชัน ของมุม ระนาบเอี ย ง  สํ า หรั บ  k คงที่ ใ ด ๆ
นอกจากนี้แลวสําหรับคา  k ตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนฟงกชันของมุมอาจมีคาแตกตางกัน อัตราสวนของ a/g ที่เพิ่มขึ้นเปน
ฟงกชันของมุมเอียง  สําหรับ  k คงที่คาหนึ่ง เมื่อ g คือคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก นอกจากนี้สําหรับคา
 k ที่แตกตางกันที่เพิ่มขึ้นที่เปนฟงกชันของมุมอาจจะมีคาแตกตางกันได เมื่อมุมเอียงเปน 90 แผนกระดานของพื้นเอียง
จะอยูในแนวตั้งฉากกับพื้น และคาอัตราสวนของ a/g มีคาเทากับ 1 วัตถุจะตกลงมาอยางอิสระ (free-fall) เมื่ออัตราสวนของ
a/g มีคาเทากับ 0 นั่นคือ a = 0 และความเร็วของวัตถุจะมีคาคงที่ (Baldock and Johnson, 2016: 065005) เมื่อเขียน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวน a/g กับคามุมเอียง  แลวหาคามุม  บนกราฟที่ a/g = 0 มาคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน (  k ) ไดจากสมการ
(12)
  tan 
k

พรร

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชเครื่อง
ชัง่ สปริง

ภัฏร

ำไพ

ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยทําการทดลองหาคา สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิ ตสูงสุ ดและความเสียดทานจลน
ระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชเครื่องชั่งสปริง โดยการวางคูพื้นผิวโฟมกับกระดาษลัง โดยใหโฟมหยุดนิ่งกับที่ไมมีใหการขยับ
ตลอดการทดลอง ใชเครื่องชั่งสปริงเกี่ยวกับกระดาษลัง (วัสดุคูผิวบน) ซึ่งมีกระสอบทรายวางอยูดานบนวัสดุ ดังแสดงในภาพที่
3 ออกแรงลากเครื่องชั่งสปริงจนกระทั่งกระดาษลังเริ่มจะเคลื่อนที่ บันทึกคาขนาดของแรงที่ใชดึ ง ออกแรงลากเพิ่มขึ้น
จนกระทั่งกระดาษลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว และบันทึกคาขนาดของแรงที่ใชดึงขณะที่กระดาษลังเคลื่อนที่ดวยความเร็ง
คงตัว ทําการทดลอง 3 ซ้ํา แลวเปลี่ยนชนิดคูพื้นผิวเปน (1) โฟมกับฟวเจอรบอรด (2) โฟมกับกระดาษ A4 และ (3) โฟมกับ
เกาอี้พลาสติก

ราช

ภาพที่ 3 ใชเครื่องชั่งสปริงลากวัสดุคูพื้นผิว กระดาษลัง ฟวเจอรบอรด กระดาษ เอ4 และเกาอี้พลาสติก

s ,max

s ,max

k

วิทย

าลัย

2. การหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและความเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชสมารตโฟน
2.1 การหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยทําการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุด (  ) ของคูพื้นผิว (1) โฟม
กับกระดาษลัง (2) โฟมกับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอี้พลาสติก เนื่องจากเปนวัสดุที่หาได
ภายในบานของทีมคณะผูวิจัย เนื่องจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงเลือกใชวัสดุที่หาไดงาย ๆ ทําการติด
สมารตโฟน iPhone 7 ไวบนวัตถุคูผิวบนและใชแอปพลิเคชัน Slope Angle ผลิตโดย Radislav Khayretdinov ใชมือยกคู
พื้นผิวทั้งสองที่วางซอนกันในแนวราบใหเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 จนกระทั่งคูพื้นผิวบนเริ่มขยับเคลื่อนที่บันทึก
คามุม แลวทําการทดลองซ้ํา 4 ครั้ง นําคามุมเฉลี่ยมาหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุด (  ) จากสมการที่ (1)
2.2 การหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยทําการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน (  ) ของคูพื้นผิว (1) โฟมกับ กระดาษลัง (2)
โฟมกับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอี้พลาสติก ดวยการติดสมารตโฟน iPhone 7 ไวบนวัตถุคู
ผิวบนและใชแอปพลิเคชัน SPARKvue ผลิตโดย PASCO scientific วัดคาความเรงของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (แกน y, ay)
โดยการนําวัตถุคูพื้นผิวไปวางบนพื้นเอียงคามุมตาง ๆ แลวปลอยใหเคลื่อนที่บนพื้นเอียง (ภาพที่ 2) วัดคาความเรง ทําการ
ทดลองซ้ํา 4 ครั้ง แลวเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา a/g กับคามุม  แลวหาคาจุดตัดแกน x ที่ทําให a/g = 0 บน
กราฟ คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน (  k ) จากสมการที่ (12)

มหา

ผลการวิจัย

1. คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชเครื่องชั่งสปริง
ผลการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชเครื่องชั่งสปริง
ของคูพื้นผิว (1) โฟมกับ กระดาษลัง (2) โฟมกับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอี้พลาสติก ดัง
แสดงในตารางที่ 1
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ขนาดของแรงที่ใชดึง
กระดาษ A4 (N)
เคลื่อน
เริ่มจะ
ดวย
เคลื่อนที่ ความเร็ว
คงตัว
3.5
2.5
4.6
3.3
6.2
4.0
8.5
5.0

ขนาดของแรงที่ใชดึง
เกาอี้พลาสติก (N)
เคลื่อน
เริ่มจะ
ดวย
เคลื่อนที่ ความเร็ว
คงตัว
3.5
2.8
7.3
3.3
11.5
4.8
13.9
5.8

พรร

ขนาดของแรงที่ใช
ดึงฟวเจอรบอรด (N)
เคลื่อน
เริ่มจะ
ดวย
เคลื่อนที่ ความเร็ว
คงตัว
3.1
2.5
7.2
4.4
11.6
5.2
14.1
6.3

ำไพ

ขนาดของแรงที่ใชดึง
กระดาษลัง (N)
น้ําหนักวัสดุ
เคลื่อน
และถุงทราย
เริ่มจะ
ดวย
(N)
เคลื่อนที่ ความเร็ว
คงตัว
6.60
3.5
2.8
11.60
4.6
3.3
16.60
6.3
4.0
21.36
9.0
5.0

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 1 ขนาดของแรงดึงวัสดุคูผิวบนโดยใชเครื่องชั่งสปริงลาก

ภัฏร

เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางขนาดของแรงดึงกับน้ําหนักวัสดุและถุงทราย ดังแสดงในภาพที่ 4 แลวหาคา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัสซึ่งมีคาเทากับความชันของกราฟ
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัส
s ,max

ราช

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสุด ( 
0.3684
0.7598
0.3362
0.7192

)

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน (  k )
0.1479
0.2478
0.1662
0.2129

มหา

วิทย

าลัย

คูพื้นผิวสัมผัส
โฟมกับกระดาษลัง
โฟมกับฟวเจอรบอรด
โฟมกับกระดาษ A4
โฟมกับเกาอี้พลาสติก
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ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางขนาดของแรงดึงวัสดุพื้นผิวกับน้ําหนักวัสดุและถุงทราย (ก) โฟมกับฟว
เจอรบอรด (ข) โฟมกับกระดาษ A4 (ค) โฟมกับเกาอี้พลาสติก และ (ง) โฟมกับกระดาษลัง

พรร

2. คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชสมารตโฟน
2.1 คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสุด
ผลการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดของคูพื้นผิว (1) โฟมกับกระดาษลัง (2) โฟมกั บฟ วเจอรบอรด
(3) โฟมกั บ กระดาษ A4 และ (4) โฟมกั บ เก า อี้ พลาสติก โดยใชส มารตโฟน iPhone 7 (ติด ตั้ ง Slope Angle app) เปน
เครื่องมือวัด ดังแสดงในตารางที่ 3

โฟมกับกระดาษลัง
โฟมกับฟวเจอรบอรด
โฟมกับกระดาษA4
โฟมกับเกาอี้พลาสติก

คามุม  (angle of incline (deg))
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
18
16
23
24
38
36
35
40
18
19
18
19
35
30
36
42

คาเฉลี่ย
20.25
37.25
18.5
35.75

ภัฏร

คูพื้นผิวสัมผัส

ำไพ

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสุดของคูพนื้ ผิวตาง ๆ

 s ,max  tan 

0.369
0.760
0.335
0.720

ราช

จากผลการทดลองในตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดในตารางที่ 2 พบวา คา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดของคูพื้นผิวสัมผัสระหวางโฟมกับกระดาษลัง โฟมกับฟวเจอรบอรด โฟมกับ กระดาษ A4
และ โฟมกับเกาอี้พลาสติก มีความแตกตางกันรอยละ 0.163, 0.026, 0.357 และ 0.111 ตามลําดับ แสดงวาการประยุกตใช
สมารตโฟน (ติดตั้ง Slope Angle app) เปนเครื่องมือวัดการทดลองฟสิกสมีความแมนยําในการวัดคาการทดลองเพราะคา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดที่ไดมีคาใกลเคียงกับการทดลองโดยใชเครื่องชั่งสปริง

าลัย

2.2 คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน
ผลการทดลองวัดคาความเรงในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่ของคูพื้นผิวสัมผัสบนพื้นเอียง ดังแสดงในตารางที่ 2 แลว
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา a/g กับคามุม  ดังแสดงในภาพที่ 4
ตารางที่ 4 คาความเรงของการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงของคูพื้นผิวตาง ๆ



วิทย

(deg.)

ความเรง, ay (m/s2)
1
2
3
4 เฉลี่ย
พื้นผิวคูที่ 1 โฟมกับกระดาษลัง
3.0 3.8 3.5 3.6 3.480
4.8 5.0 4.4 4.4 4.650
5.5 5.4 5.1 5.2 5.175
6.6 6.8 7.0 6.8 6.800
พื้นผิวคูที่ 3 โฟมกับกระดาษ A4
2.6 2.6 2.2 2.8 2.550
3.0 2.7 2.9 2.7 2.825
3.7 3.4 3.3 3.4 3.450
4.7 4.7 4.8 5.0 4.800

มหา

25
30
35
40
25
30
35
40

a/g


(deg.)

0.354
0.474
0.528
0.693

25
30
35
40

0.260
0.288
0.352
0.489

25
30
35
40

ความเรง, ay (m/s2)
1
2
3
4 เฉลี่ย
พื้นผิวคูที่ 2 โฟมกับฟวเจอรบอรด
2.7 2.7 3.2 2.9 2.875
3.6 3.9 3.9 3.9 3.825
4.3 4.6 4.1 4.3 4.325
6.5 6.8 7.0 6.7 6.750
พื้นผิวคูที่ 4 โฟมกับเกาอี้พลาสติก
4.7 4.6 4.7 4.60 4.650
5.2 5.0 5.2 5.00 5.100
6.3 5.8 5.9 6.20 6.050
6.7 6.9 7.0 7.18 0.945
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a/g
0.293
0.320
0.441
0.688
0.474
0.520
0.617
0.708
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา a/g กับคามุม  ในภาพที่ 5 พบวา คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของกราฟ
2
(R ) ของคูพื้นผิวสัมผัส (ก) โฟมกับฟวเจอรบอรด (ข) โฟมกับกระดาษ A4 (ค) โฟมกับเกาอี้พลาสติก และ (ง) โฟม กับกระดาษ
ลั ง มี ค า เท า กั บ 0.899, 0.9019, 0.8328 และ 0.9642 ตามลํ า ดับ ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า การวั ด คา ความเร ง ในแนวดิ่ งด วย
แอปพลิเคชัน SPARKvue มีคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได และจากกราฟจะไดคาจุดตัดแกน x () ที่ทําให a/g = 0
และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน (  k ) จากสมการที่ (12) ไดคาตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนของคูพื้นผิวตาง ๆ

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน (  k )
0.1495
0.2493
0.1673
0.2126

ำไพ

มุม  ที่ a/g = 0
8.5
14.0
9.5
12.0

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

คูพื้นผิวสัมผัส
โฟมกับกระดาษลัง
โฟมกับฟวเจอรบอรด
โฟมกับกระดาษ A4
โฟมกับเกาอี้พลาสติก

มหา

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวน a/g กับคามุมเอียง  ของคูพื้นผิวสัมผัส (ก) โฟมกับฟวเจอร
บอรด (ข) โฟม กับกระดาษ A4 (ค) โฟมกับเกาอี้พลาสติก และ (ง) โฟมกับกระดาษลัง
จากผลการทดลองในตารางที่ 5 เมื่ อ เปรีย บเที ยบคา สัมประสิ ทธิ์ค วามเสีย ดทานจลนใ นตารางที่ 2 พบว า ค า
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนของคูพื้นผิวสัมผัสระหวางโฟมกับกระดาษลัง โฟมกับฟวเจอรบอรด โฟมกับกระดาษ A4 และ
โฟมกับเกาอี้พลาสติก มีความแตกตางกันรอยละ 1.082, 0.605, 0.662 และ 0.141 ตามลําดับ แสดงวาการประยุกตใชสมารต
โฟน iPhone 7 (ติดตั้ง SPARKvue app) เปนเครื่องมือวัดการทดลองฟสิกสมีความแมนยําในการวัดค าการทดลองเพราะ
คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนที่ไดมีคาใกลเคียงกับการทดลองโดยใชเครื่องชั่งสปริง
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สรุปผลและอภิปรายผล

ขอเสนอแนะการวิจัย
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ำไพ

พรร

ณี

จากผลการทดลองวิจัยการหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดดวยวิธีใชเครื่องชั่งสปริงออกแรงลากและการ
ประยุกตใชสมารตโฟน iPhone 7 (ติดตั้ง Slope Angle app) เปนเครื่องมือวัด ของคูพื้นผิว (1) โฟมกับกระดาษลัง (2) โฟม
กับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอี้พลาสติก คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดทั้ง 2 วิธีมี
คาใกลเคียงกันและมีคาแตกตางกันรอยละ 0.163, 0.026, 0.357 และ 0.111 ตามลําดับ และผลการทดลองที่ใชสมารตโฟน
iPhone 7 (ติดตั้ง Slope Angle app) เปนเครื่องมือวัดผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Kapucu (Kapucu, 2018:
053006) ที่ไดประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดอยางงายในการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดของคู
พื้นผิวสัมผัสระหวางสมารตโฟนและเกาอี้ไมและใชแอปพลิเคชันวัดคามุมเชนเดียวกัน
จากผลการทดลองวิจัยการหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนดวยวิธีใชเครื่องชั่งสปริงออกแรงลากและการ
ประยุกตใชสมารตโฟน iPhone 7 (ติดตั้ง SPARKvue app) เปนเครื่องมือวัด ของคูพื้นผิว (1) โฟมกับ กระดาษลัง (2) โฟม
กับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอี้พลาสติก คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนที่ไดทั้ง 2 วิธี มี
คาใกลเคียงกัน และมีคาแตกตางกันรอยละ 1.082, 0.605, 0.662 และ 0.141 ตามลําดับ และผลการทดลองที่ใชสมารตโฟน
iPhone 7 (ติดตั้ง SPARKvue app) เปนเครื่องมือวัดคาความเรงของการเคลื่อนที่ของคูพื้นผิวบนพื้นเอียงในแนวดิ่งอยางงาย
ผลการวิจั ยที่ไ ดนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Baldock and Johnson (Baldock and Johnson, 2016: 065005) Çoban
and Erol (Çoban and Erol, 2019: 025019) และ Yan และคณะ (Yan et al, 2018: 015011) ที่ไดประยุกตใชสมารตโฟน
เปนเครื่องมือวัดอยางงายในการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนของคูพื้นผิวสัมผัสใชแอปพลิเคชันวัดคาความเรง
ของการเคลื่อนที่ของคูพื้นผิวบนพื้นเอียงในแนวดิ่งอยางงายเชนเดียวกัน
จากผลการทดลองวิจัยการหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนของคู
พื้นผิวตาง ๆ โดยการประยุกตใชเซนเซอรบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดอยางงายเปรียบเทียบกับวิธีการใชเครื่องชั่งสปริงออก
แรงลากคูวัสดุพื้นผิว และใชวัสดุคูพื้นผิวสัมผัสอยางงายที่หาไดทั่วไปภายในบาน สามารถนํามาสรางเปนสื่อการเรียนการสอน
ฟสิกส เรื่อง แรงเสียดทาน ไดเปนอยางดี สื่อกิจกรรมการเรียนรูที่ไดสรางขึ้นในการวิจัยครั้งนี้เหมาะสําหรับนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนฟสิกสทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

าลัย

1. ในการประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย จําเปนอยางยิ่งตอง
ตรวจสอบขอมูลสเปคตัวเครื่องของสมารตโฟนกอนวามีเซนเซอรที่เราตองการใชอยูหรือไม ซึ่งสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูล
เซนเซอรบนสมารตโฟนไดที่ https://www.techmoblog.com/
2. การประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดควรใชสมารตโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เปรียบเทียบ
กัน เนื่องจากสมารตโฟนแตละระบบปฏิบัติการอาจมีประสิทธิภาพแตกตางกัน

กิตติกรรมประกาศ

วิทย

งานวิ จั ย นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นของโครงการวิ จั ย การพั ฒ นาชุ ด สื่ อ นวั ต กรรมการเรี ย นรู
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การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียน
กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ราช

ภัฏร

การวิจั ย ครั้ง นี้มี วัต ถุ ป ระสงคเพื่อ (1) ประเมิ นความพรอ มดา นป จจั ย นํา เข า (2) ประเมิ น ความเหมาะสมดาน
กระบวนการ (3) ประเมินประสิทธิผลของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมผูใหขอมูลประกอบดวยผูที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําจากโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ราชประชานุเคราะห กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ จํานวน 17 โรงเรียน ซึ่ง
ได ม าโดยวิ ธี ก ารเลือ กแบบเจาะจง ดั ง นี้ (1) ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จํ า นวน 34 คน (2) ครู ผู ส อน จํ า นวน 85 คน (3)
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 85 คน และ (4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 510 คน
ในปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 714 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยปรากฏวา (1) ความพรอมดานปจจัยนํา เขาของการจัดการศึกษาเพื่อการมี งานทํา ซึ่งประกอบดวย
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สิ่งที่ควรแกไขและพัฒนา คือ ครูผูสอน
ควรพัฒนาความรูและทักษะการทําวิจัย ทักษะการใช ดูแล ซอมแซม เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานอาชีพ (2) ความเหมาะสมดานกระบวนการดําเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมี งานทําประกอบดวย การ
วางแผนในการจัดกิจกรรม การปฏิบัติตามแผนกิจกรรม การตรวจสอบผลการจัดกิจกรรม และการแกไขปรับปรุงการจัด
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก กิจกรรมที่ควรวางแผนและพัฒนาตอไป คือ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทํา และ(3) ดานประสิทธิผลของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ซึ่งประกอบดวย โรงเรียนมีหลักสูตร
การจั ดการศึก ษาเพื่ อ การมี ง านทํ า ที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพ ครู ผู ส อนอาชี พ มี ค วามรูแ ละสามารถจั ด การสอนอาชี พ ไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และผูเรียนมีความพรอมในการประกอบอาชีพและสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพได มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก สิ่งที่ควรพัฒนาควรมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําที่สอดคลองกับศักยภาพของนักเรียนและตาม
บริบทของแตละทองถิ่น ครูควรมีการพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและทักษะในอาชีพเพื่อนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพ
สงเสริมพัฒนานักเรียนทางดานความรู ทักษะทางอาชีพ คุณลักษณะและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต สงเสริมให
นักเรียนทุกคนไดฝกประสบการณการทําธุรกิจขนาดเล็กและมีรายไดระหวางเรียน
คําสําคัญ : การประเมินโครงการ การมีงานทํา การศึกษาสงเคราะห การศึกษาพิเศษ
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This research aimed to evaluate (1) the readiness of inputs, (2) the suitability of the process, and (3) the
effectiveness of education for employment projects conducted by schools under the N orthern R egion W elfare
Schools’ Efficiency Promotion Network, Special Education Bureau, Office of Basic Education Commission.

บทนํา

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

Participants of the study, selected by purposive sampling, consisted of different groups of
individuals from 17 Rajaprachanukrah welfare schools involved in the projects, including ( 1) 34 school
administrators, ( 2) 85 school teachers, ( 3) 85 school advisory board members, and ( 4) 510 Grade 9 and
Grade 12 students in the academic year of 2019; totalling 714 people altogether. The instrument employed
for data collection was a questionnaire. T h e statistics used to analyze the data were percentage, mean,
standard deviation and content analysis.
The research study achieved the following results. (1)The readiness of the inputs for education for
employment projects that involves personnel, budget, materials and management, on the whole, was at a
high level. Things that need to be improved were teachers’ knowledge and skills in conducting research,
using and maintaining the tools and materials used for learning activities in vocational classes. ( 2 ) The
suitability of the process of education for employment projects, associated with planning activities,
implementing the planned activities, examining the results and subsequently improving the activities, was
at a high level on average. The activity that needs to be continued for further development is research and
development for education for employment. (3) The effectiveness of education for employment projects
involved such components as effective school curriculum for employment, teachers’ competence in
vocational instruction, and students’ readiness and ability to apply their knowledge for future employment.
Entirely, the effectiveness was also at a high level. Things that need improvement were as follows: school
curriculum that enhances students’ potential and local context of each school, teachers’ self-development
regarding content subject knowledge and expertise in their vocational areas, promoting of students’
development with respect to knowledge and vocational training, as well as positive attributes for and
attitudes towards legitimate jobs, and promoting students’ opportunities to run a small business and
generate income during school hours.
Keywords: Project Evaluation, Employment, Welfare Education, Special Education
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การยกระดับคุ ณภาพการศึกษาและการเรีย นรูตลอดชีวิต ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการไดกําหนดเปนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ
มุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงความตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแลวตองมีงานทํา รองรับการเปนศูนยพัฒนาอาเซียน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหมีความเพียงพอ ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนดอยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ราชประชานุเคราะหในกลุม เครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ มีทั้งหมด 17 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด (สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ,2560) เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเด็กดอยโอกาสตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
10 ประเภท ซึ่งพบวาเด็กกลุมดังกลาวมีความจําเปนเรงดวนที่ตองใหการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข คือ การไดประกอบอาชีพที่สุจริตและการมีรายไดที่มั่นคง จึงจัดการเรียนการสอน
อาชีพที่มุงเน นใหนักเรีย นสรางนิสัย ทัศนคติ รูจักคิด ลงมือปฏิบัติ และแกปญ หาด วยตนเอง ตลอดจนเปนกระบวนการ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เสริมสรางคานิยมจนเกิดคุณลักษณะความเปนผูรับผิดชอบอยางมีสวนรวม ความมีวินัย ความขยัน ความประหยัด ความ
ซื่อสัตยขึ้นในตนเอง
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการงานทําของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ราชประชานุเคราะห กลุมเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ มีวัตถุประสงค 9 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรงานอาชีพที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของนักเรียนดอยโอกาส 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 3) เพื่อสรางความ
รวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน 4) เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่ดีและตระหนักรูเกี่ยวกับความถนัดและ
ศักยภาพของตนเอง สามารถมองเห็นอนาคตเกี่ยวกับอาชีพของตนเองได 5) เพื่อสงนักเรียนฝกอาชีพในสถานประกอบการ ให
นักเรียนไดสัมผัสและฝกประสบการณจริงในวิชาชีพตางๆอยางหลากหลาย 6) เพื่อสงเสริมทักษะการประกอบอาชีพใหแก
นักเรียน ใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต 7) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกประสบการณการทําธุรกิจขนาด
เล็กและมีรายไดระหวางเรียน 8) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพที่ครบวงจรในระดับชุมชนและระดับ
ภูมิภาค 9) เพื่อสรางเจตคติในการประกอบอาชีพใหแกนักเรียน โดยไดดําเนินการในชวงป 2560 - 2562
จากรายงานการประเมินโครงการพัฒ นาวิชาชีพ เพื่ อ การมีง านทํ า สํา หรั บเด็ กพิ การและเด็ ก ดอ ยโอกาส (สํา นั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ,2559 : 114-117) พบวา การจัดการเรียนการสอนอาชีพในโรงเรียนประสบปญหาแตละดาน ดังนี้
ดานสภาพแวดลอม พบวา สถานประกอบการไมใหการยอมรับและใหโอกาสเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสเขาทํางาน และสถาน
ประกอบการฝกอาชีพอยูไกล รวมทั้งผูปกครองไมสนับสนุนการเรียนสายอาชีพ มุงเนนการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ดาน
ปจจัยนําเขา พบวา บุคลากรขาดทักษะการสอนอาชีพ ภาระงานของครูมีมาก นักเรียนไมใหความสําคัญในการเรียนอาชีพ
ไมไดเรียนอาชีพตามความถนัด ความสนใจ แตเรียนตามกลุมเพื่อน งบประมาณที่ไดลาชา ไมยืดหยุนในการเบิกจาย สื่อ วัสดุ
อุปกรณไมเพียงพอ อุปกรณเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดรายละเอียดเฉพาะครุภณ
ั ฑตามที่ทางราชการกําหนด ทําใหจัดซื้อไมได
การบริห ารจั ดการ ดําเนินงานมีระยะเวลาจํากัด (เนื่องจากงบประมาณลาชา) ทําให การดําเนินงานเรงดวน ขาดการวาง
แผนการดําเนินงาน ดานกระบวนการ พบวา การดําเนินงานของสถานศึกษาไมเปนระบบขาดความตอเนื่องขาดผูประสานงาน
ในการฝกประสบการณวิชาชีพ (Job Coach) ขาดการนิเทศ กํากับ อยางเปนระบบ ดานผลผลิต พบวา นักเรียนไมมีวินัยใน
การทํางานในสถานประกอบการ นักเรียนที่จบการศึกษาที่มีคุณภาพดานทักษะอาชีพมีจํานวนนอย และนักเรียนไมมีทุน
สําหรับทําอาชีพที่ตนเองตองการ
การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ สํานักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ ผูวิจัยมีความประสงคเ พื่อใหไดขอมูลสารสนเทศในดา นการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา เปนการพัฒนาหลักสูตรทางดานอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ครูผูสอนอาชีพสามารถ
จัดการสอนอาชีพใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเพื่อใหนักเรียนไดรับการเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพได
และสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทําในอนาคต ผูวิจัยศึกษาโดยใชรูปแบบการประเมินเชิงระบบ
(System Approach) ประกอบด ว ยการประเมิ น อยู 3 ด า น ได แ ก ความพร อ มดา นป จ จั ย นํ า เข า ความเหมาะสมดา น
กระบวนการ และดานประสิทธิผลของโครงการ (สุภมาส อังศุโชติ 2555: 56-57) นําผลการประเมินที่ไดไปใชเปนขอมูล
สารสนเทศในการปรับปรุง แกไข พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใหเกิดประโยชนตอผูเรียนและชุมชน
ตอไป

วิทย

วัตถุประสงคของการวิจัย

มหา

1. เพื่อประเมินความพรอ มดานปจจัย นําเขาของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ของกลุมเครือ ขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของกลุมเครือ ขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงประเมิน โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ ในครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชเปนผูบริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ป ฏิบั ติ หนา ที่ ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ราชประชานุเคราะห กลุมเครือขายสงเสริม ประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ ปการศึกษา 2562 รวมทั้งนักเรียนที่เรียนอยูในชวงปการศึกษา 2560 -2562 โดยกลุมตัวอยางที่ให
ขอมูลเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้ง 17 โรงเรียน โดยดําเนินการเก็บขอมูลในชวง
ปลายปการศึกษา 2562
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีการเลือกแบบเจาะจง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน โรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ ป
การศึ ก ษา 2562 จํ า นวน 17 โรงเรี ย น โดยแบ ง เป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จํ า นวน 34 คน ครู ผู ส อน จํ า นวน 85 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 85 คน และนักเรียน จํานวน 510 คน รวมทั้งสิ้น 714 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง จํานวน 3 ฉบับ ไดแก
ฉบับที่ 1 การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สําหรับผูบริหาร และครู
ฉบับที่ 2 การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษา
ฉบับที่ 3 การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สําหรับนักเรียน
3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนเครื่องมือที่ผูวจิ ัยสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา โครงการการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ รูปแบบ/วิธีการ
ประเมินโครงการ
3.2 กําหนดรูปแบบการประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริม
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาสงเคราะห ภาคเหนื อ โดยใช รู ป แบบการประเมิ น เชิ ง ระบบ (System Approach) ซึ่ ง
ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ความพรอมดานปจจัยนําเขา 2) ความเหมาะสมดานกระบวนการ และ3) ดานประสิทธิผล
3.3 ดําเนินการสรางเครื่องมือ วิเคราะหขอรายการคําถามในแบบสอบถามที่สอดคลองกับรูปแบบการประเมินเชิง
ระบบ (System Approach)
3.4 นําแบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับ ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และนํามาคํานวณ
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดเลือกขอคําถามที่มีความสอดคลองตั้งแต 0.67-1.00 และไดปรับปรุงประเด็นคําถามของ
แบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
3.5 นําแบบสอบถามฉบับที่แกไขแลวไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือในโรงเรียนจํานวน 100 คน เพื่อหาคาความเชื่ อมั่น
(Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้ งนี้
แตละฉบับบมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ดังนี้ 1) แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร และครูผูสอนไดคาความเชื่อมั่น 0.96 2) แบบสอบถาม
สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษา ไดคาความเชื่อมั่น 0.98 3) แบบสอบถามสําหรับนักเรียน ไดคาความเชื่อมั่ น 0.92 ซึ่งถื อวา
แบบสอบถามนี้มีความนาเชื่อถือสามารถนําไปเก็บขอมูลได
3.6 นําเครื่องมือจากการทดลองใชมาปรับปรุงแกไข และจัดพิมพเปนเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บขอมูล
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู ว ิจ ัย ดํ า เ น ิน ก า ร โ ดย ทํ า ห นัง สือ ข อ ค ว า มร ว ม มือ ใ น ก า ร วิจ ัย จ า ก ส า ข า ว ิช า ศ ึก ษ า ศ า ส ตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสนอหนังสือตอผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ จํานวน 17 โรงเรียน เพื่อขอเก็บรวบรวมขอมูลดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานประสิทธิผล
ของโครงการ จากผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 34 คน ครูผูสอน 85 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 85 คน
และนักเรียน จํานวน 510 คน รวมทั้งหมด 714 คน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบบบันทึกขอมูล โดยใช คาสถิติพื้นฐาน ไดแ ก รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่ไดจากการคํานวณไปเทียบกับเกณฑในการแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
เห็นดวยในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นดวยในระดับมาก
3
หมายถึง
เห็นดวยในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นดวยในระดับนอย
1
หมายถึง
เห็นดวยในระดับนอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมายของขอมูลที่เปนระดับความคิดเห็นจากมาตรประมาณคา ในดานความพรอมและ
ความเหมาะสม มีดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพรอม/มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพรอม/มีความเหมาะสมในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพรอม/มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพรอม/มีความเหมาะสมในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพรอม/มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย

าลัย

ราช

1. ผลการประเมินความพรอมดานปจจัยนําเขาของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุม
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ
การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ ดานปจจัยนําเขา ศึกษาดังนี้ 1) ความพรอมของบุคลากร 2) ความเพียงพอของงบประมาณ 3) ความ
พรอมของวัสดุ อุปกรณ และ 4) ความพรอมในการบริหารจัดการ
ผลการประเมินความพรอมดานปจจัยนําเขาอยูในระดับมาก (X = 4.33) ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณา
เปนรายประเด็น พบวา มีความคิดเห็นตอการประเมินดานความพรอมของบุคลากร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X =
4.37) ผานเกณฑการประเมิน ดานความเพียงพอของงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.32) ผานเกณฑ
การประเมิน ดานความพรอมของวัสดุอุปกรณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.21) ผานเกณฑการประเมิน และ
ดานความพรอมในการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.42) ผานเกณฑการประเมิน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมิ น ความพร อ มด า นป จ จั ย นํ า เข า ของโครงการการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านทํ า
ของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ
คา X , SD.
4.37 , 0.46

แปลผล
มาก

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

ความเพียงพอของงบประมาณ

4.32 , 0.60

มาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

ความพรอมของวัสดุ อุปกรณ

4.21 , 0.67

มาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

ความพรอมในการบริหารจัดการ

4.42 , 0.53

มาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

รวมดานปจจัยนําเขา

4.33 , 0.57

มาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

มหา

วิทย

ตัวชี้วัด
ความพรอมของบุคลากร

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
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คา X , SD.
4.35 , 0.50

การปฏิบัตติ ามแผนกิจกรรม

4.11 , 0.45

รวมดานกระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

มาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

มาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

มาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

มาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

ราช

การประเมินตรวจสอบ
4.08 , 0.51
ผลการจัดกิจกรรม
การแกไขปรับปรุงการจัดกิจกรรม 4.01 , 0.54

แปลผล
มาก

ภัฏร

ตัวชี้วัด
การวางแผนในการจัดกิจกรรม

ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ผลการประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียน
กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ
การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ ดานกระบวนการ ศึกษาดังนี้ 1) การวางแผนในการจัดกิจกรรม 2) การปฏิบัติตามแผนกิจกรรม 3) การ
ตรวจสอบผลการจัดกิจกรรม และ 4) การแกไขปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ผลการประเมินดานกระบวนการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.13) ผานเกณฑการประเมิ น เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีความคิดเห็นตอการประเมินดานการวางแผนในการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก (X = 4.35) ผานเกณฑการประเมิน ดานการปฏิบัติตามแผนกิจกรรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.11)
ผานเกณฑการประเมิน ดานการตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.08) ผานเกณฑการ
ประเมิน และการแกไขปรับ ปรุงการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.01) ผ านเกณฑการประเมิน
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมิน ความเหมาะสมดา นกระบวนการของโครงการการจั ดการศึก ษาเพื่ อ การมี ง านทํา
ของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ

4.13 , 0.49

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน
ผานเกณฑ
การประเมิน

าลัย

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ

มหา

วิทย

การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ ดานประสิทธิผล ศึกษาดังนี้ 1) โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําที่มีประสิทธิภาพ 2)
ครูผูสอนอาชีพมีความรูและสามารถจัดการเรียนการสอนอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และ 3) นักเรียนมีความพรอมในการ
ประกอบอาชีพและสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ
3.1 ผลการประเมินดานประสิทธิผลโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําที่มีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินดานประสิทธิผล โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําที่มีประสิทธิภาพ มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.13) ผานเกณฑการประเมิน รายละเอียดดังตารางที่ 3
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คา X , SD.

แปลผล

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมิน

พรร

ตัวชี้วัด

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 3 ผลการประเมิ น โครงการการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านทํ า ของโรงเรี ย นกลุ ม เครื อ ข า ยส ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ ดานประสิทธิผล โรงเรียนมี หลักสู ตรการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําที่มีประสิทธิภาพ

ราช

ภัฏร

ำไพ

1. โรงเรียนมีหลักสูตรการจัด
4.13 , 0.60
มาก
- คาเฉลี่ยตั้งแต
ผานเกณฑ
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา
3.5 ขึ้นไป
การประเมิน
2. โรงเรียนมีความรวมมือกับภาคี
- คารอยละ 70 ขึ้นไป
เครือขายในการจัดการศึกษา
- การสรุปเนื้อหา
3. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูด าน
บรรยายตามสภาพจริง
อาชีพที่ครบวงจร
จากการสอบเกี่ยวกับโรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเองจากผูบริหารสถานศึกษา พบวา โรงเรียนมีหลักสูตร
วิชาชีพของตนเอง คิดเปนรอยละ70.59 และโรงเรียนที่ไมมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเอง คิดเปนรอยละ 29.41จากการสอบถาม
ครูเกี่ยวกับโรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเอง พบวา โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเอง คิดเปนรอยละ 75.29 และ
โรงเรียนที่ไมมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเอง คิดเปนรอยละ 24.71
การสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน พบวามีหนวยงานที่เปนภาคีเครือขาย จํานวน 55
หนวยงาน โดยภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําเขามามีสวนรวมในการวางแผน สนับสนุน
งบประมาณ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพเปนวิทยากร และใชเปนสถานที่ฝกอาชีพของนักเรียน
การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพ พบวา โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูที่จะนําไปพัฒนาอาชีพ
ใหกับนักเรียนไดอยางยั่งยืน มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (X = 4.24) ผานเกณฑการประเมิน และโรงเรียนเปนศูนยการ
เรียนรูงานอาชีพของชุมชน มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (X = 4.00) ผานเกณฑการประเมิน
3.2 ผลการประเมินดานประสิทธิผลครูผูสอนอาชีพมีความรูและสามารถจัดการเรียนการสอนอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการประเมินดานประสิทธิผล ครูผสู อนอาชีพมีความรูและสามารถจัดการเรียนการสอนอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.23) ผานเกณฑการประเมิน รายละเอียดดังตารางที่ 4

าลัย

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมิ น โครงการการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านทํ า ของโรงเรี ย นกลุ ม เครื อ ข า ยส ง เสริม
ประสิ ท ธิ ภ าพการศึ ก ษาสงเคราะห ภาคเหนื อ ด า นประสิ ท ธิ ผ ล ครู ผู ส อนอาชี พ มี ค วามรู แ ละสามารถ
จัดการเรียนการสอนอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

แปลผล

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมิน

4.23 , 0.48

มาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป

ผานเกณฑ
การประเมิน

วิทย

ครูผสู อนอาชีพมีความรูและ
สามารถจัดการสอนอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ

คา X , SD.

มหา

3.3 ผลการประเมินดานประสิทธิผลนักเรียนมีความพรอมในการประกอบอาชีพและสามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพได
ผลการประเมินดานประสิทธิผล นักเรียนมีความพรอมในการประกอบอาชีพและสามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพได มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.17) ผานเกณฑการประเมิน รายละเอียดดังตารางที่ 5
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4.17 , 0.50

มาก

- หาคาเฉลี่ย (X),
คา S.D.
- หาคารอยละ
- วิเคราะหเนื้อหา

ผานเกณฑ
การประเมิน

ำไพ

1. ผูเรียนมีความพรอมในการ
ประกอบอาชีพ และสามารถนํา
ความรูไปใชในการประกอบอาชีพได
2. ผูเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 5 ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ ดานประสิทธิผล นักเรียนมีความพรอมในการ
ประกอบอาชีพและสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได
ผลการ
ตัวชี้วัด
คา X , SD.
แปลผล
เกณฑการประเมิน
ประเมิน

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

จากการสอบถามผูบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนฝกอาชีพจากการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา พบวา โรงเรียนมีอาชีพที่สงเสริมใหนักเรียนฝกอาชีพจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา จํานวน 1-10 อาชีพ
คิดเปนรอยละ 44.12 จํานวน 21-30 อาชีพ คิดเปนรอยละ 20.59 จํานวน 41-50 อาชีพ คิดเปนรอยละ 14.71 จํานวน 51-60
อาชีพ คิดเปนรอยละ 11.76 และโรงเรียนไมมีอาชีพจากการศึกษาเพื่อการมีงานทํารอยละ 8.82 จากการสอบถามขอมูลครู
เกี่ยวกับโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียน ฝกอาชีพจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําสรุปไดวา โรงเรียนมีอาชีพที่สงเสริม
ใหนักเรียนฝกอาชีพจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําจํานวน 1-10 อาชีพ คิดเปนรอยละ 44.71 จํานวน 11-20 อาชีพ คิด
เปน รอยละ 11.76 จํานวน 21-30 อาชีพ คิดเปนรอยละ 15.29 จํานวน 41-50 อาชีพ คิดเปนรอยละ 2.35 จํานวน 51-60
อาชีพ คิดเปนรอยละ 4.71 และโรงเรียนไมมีอาชีพจากการศึกษาเพื่อการมีงานทํา รอยละ 21.18 เมื่อสอบถามนักเรียน
เกี่ยวกับการฝกอาชีพจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 510 คน พบวา นักเรียนมีการฝกอาชีพ จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 55.88 และนักเรียนที่ไมได
ฝกอาชีพ จํานวน 225 คน คิดเปน รอยละ 44.12
จากการสอบถามบริหารผูสถานศึกษาใหขอมูลวาโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจาก
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา คิดเปนรอยละ 61.76 โดยมีจํานวนเงินเฉลี่ย 500 บาท/คน/ภาคเรียน และโรงเรียนที่ไมมี
การสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา คิดเปนรอยละ 38.24 จากการสอบถามครู
เกี่ยวกับโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา พบวา โรงเรียนมีการ
สงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา คิดเปนรอยละ 72.94 โดยมีจํานวนเงินเฉลี่ย
800 บาท/คน/ภาคเรียน และโรงเรียนที่ไมมีการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
คิดเปนรอยละ 27.06 จากการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการมีรายไดระหวางเรียนจากการ จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 510 คน พบวา นักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 21.18 จํานวนเงินรายไดระหวางเรียนเฉลี่ย 800 บาท/คน/
ภาคเรียน และนักเรียนที่ไมมีรายไดระหวางเรียนจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา จํานวน 402 คน คิดเปนรอยละ 78.82

สรุปและอภิปรายผล

มหา

การประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาความพรอมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ ความพรอมของวัสดุ อุปกรณ และความพรอมในการบริหาร
จัดการ มีความพรอมอยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน สอดคลองกับการประเมินโครงการการจัดการศึกษาสําหรับ
โรงเรียนที่อยูในพื้นที่กันดารและเสี่ยงภัย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก (ดิเรก มั่นเมือง ,2545) ที่ไดกลาววา
ดานงบประมาณ ไดรับการอํานวยความสะดวกในการเบิกจายงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานความพรอม
และความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณโรงเรียนมีการซอมแซม และบริการการใชเครื่องมือ สื่อวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในกิจกรรมการ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียนรูดานอาชีพอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีเครื่องมือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพอยาง
เพียงพอ
การประเมินดานกระบวนการของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนในการจัดกิจกรรม การปฏิบัติตามแผนกิจกรรม การตรวจสอบผลการจัดกิจกรรม และการ
แกไขปรับปรุงการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน สอดคลองกับการประเมินโครงการ
ส ง เสริ ม อาชี พ อิ ส ระ เพื่ อ การมี ร ายได ร ะหว า งเรี ย นของโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อนงค พืชสิงห , 2541) การดําเนินโครงการของคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการมีปฏิบัติอยูเปน
สวนใหญ ยกเวนการประเมินโครงการและรายงานผลตอจังหวัด มีการประชาสัมพันธเปดรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ
และนิเทศติดตามการทํางานของนักเรียน มีการปฏิบัติบางสวน ครูที่ปรึกษาเปนเจาของกิจการสวนนักเรียนเปนผูปฏิบัติ
การประเมินดานประสิทธิผลของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผล
การประเมินอยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน ผลในแตละประเด็นพบวาโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทําที่มีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเอง มีการสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําเขามามีสวนรวมในการวางแผน สนับสนุน
งบประมาณ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพเปนวิทยากร และใชเปนสถานที่ฝกอาชีพของนักเรียน และโรงเรียนมี
ศูนยการเรียนรูที่จะนําไปพัฒนาอาชีพใหกับนักเรียนไดอยางยั่งยืน โรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูงานอาชีพของชุมชน สอดคลอง
กับการจัดทําหลักสูตรและการสอนวิชาอาชีพในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม (สายัณ โยริยะ ,2544) ครูควรพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพโดยสรางความเขาใจรูปแบบการจัดหลักสูตรใหชัดเจน ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ แกไขระเบียบการนํา
นักเรียนออกไปฝกงานนอกโรงเรียน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ใชการประเมินตามสภาพจริง จัดใหมีสื่อการ
สอนวิชาชางและคหกรรมใหมากขึ้น ใชวิทยากรทองถิ่นในการสอน ฝกนักเรียนใหจําหนายผลผลิตในชุมชนและจัดคาบเรียน
วิชาอาชีพในตอนบาย ตลอดจนจัดตั้งสหกรณการเกษตรในโรงเรียน ดานครูผูสอนอาชีพมีความรูและสามารถจัดการเรียนการ
สอนอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามงานอาชีพ และมีจํานวนเพียงพอในการเรียนการสอนอาชีพ
และมีความสามารถในการใชเครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับการประเมินผลโครงการจัดการศึกษาอาชีพของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (นพรัตน
อาจใจ , 2552) การกําหนดคุณสมบัติของครูที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ ไดจัดครูที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
โครงการตามความถนัด และไดจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑในการดําเนินงานตามโครงการ ดานนักเรียนมีความพรอมใน
การประกอบอาชีพ และสามารถนํา ไปใชใ นการประกอบอาชีพ ได นัก เรี ย นได ฝก อาชี พในสถานประกอบการและได ฝก
ประสบการณจริง นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร และมีความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนฝก
อาชีพจากการจัดการศึกษาเพื่ อการมีงานทํา และสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวา งเรียน สอดคลองกั บการประเมินผล
โครงการจัดการศึกษาอาชีพของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (นพรัตน อาจใจ , 2552)
นักเรียนไดเขารวมโครงการจัดการศึกษาอาชีพ ไดฝกใหนักเรียนในโครงการมีทักษะชีวิตพึ่งพาตนเองได การจัดกิจกรรมที่ชวย
ใหนักเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไดจัดกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ไดฝกทักษะและความรูเกี่ยวกับงานอาชีพแกนักเรียนเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอ ไดฝกให
นักเรียนในโครงการมีความขยัน หมั่นเพียร มีความอดทน และสอดคลองกับการประเมินโครงการสงเสริมอาชีพอิสระ เพื่อการ
มีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (สมใจ อุดมศรี , 2536)
นักเรียนแตละคนมีรายไดซึ่งเมื่อประมาณเปนเงินแลว ไมต่ํากวา 50 บาทตอป นักเรียนมีความรู เจตคติ และทักษะในการแกไข
ปญหา มีทักษะในการนําเสนอโครงการ

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 โรงเรียนควรมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําที่สอดคลองกับศักยภาพของนักเรียนและตามบริบทของ
แตละทองถิ่น
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 โรงเรียนควรใหเครือขายทางการศึกษามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดา นอาชีพ
1.3 ครูควรมีการพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและทักษะในอาชีพเพื่อนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพ
1.4 ควรสง เสริม พั ฒนานั ก เรีย นทางด า นความรู ทั กษะทางอาชี พ คุณ ลัก ษณะและเจตคติที่ดีในการประกอบ
อาชีพสุจริต
1.5 ควรสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดฝกประสบการณการทําธุรกิจขนาดเล็กและมีรายไดระหวางเรียน
1.6 ควรพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูด านอาชีพของชุมชน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของแตละอาชีพ
2.2 ควรมีการประเมินโครงการที่เนนการตัดสินใจ และประเมินตามสภาพจริงเปนรายโรงเรียน
2.3 ควรประเมินโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.4 ควรมีการวิจัยและพัฒนามาตรฐานดานปจจัยนําเขา เพื่อการสงเสริมอาชีพ
2.5 ควรมีการวิจัยและพัฒนามาตรฐานดานการบริหารจัดการ เพื่อการสงเสริมอาชีพ

เอกสารอางอิง

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ดิเรก มั่นเมือง.(2545).การประเมินโครงการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนที่อยูในพื้นที่กันดารและเสี่ยงภัย
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดตาก. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต.
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร.
นพรัตน อาจใจ.(2552).การประเมินโครงการจัดการศึกษาอาชีพของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สมใจ อุดมศรี. (2536).การประเมินผลโครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน.วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สายัณ โยริยะ. (2544).การจัดหลักสูตรและการสอนวิชาชีพในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม.การคนควาแบบ
อิสระ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สุภมาส อังศุโชติ. (2555).รูปแบบการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ.นนทบุร:ี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.(2559).การประเมิน โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีง านทํ าสําหรั บเด็กพิการและ
เด็กดอยโอกาส.กรุงเทพมหานคร: สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.
อนงค พื ช สิ ง ห (2541).การประเมิ น โครงการส ง เสริ ม อาชี พ อิ ส ระเพื่ อ การมี ร ายได ร ะหว า งเรี ย นของโรงเรี ย น
ศึกษาสงเคราะห สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.

223

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

พรร

ณี

ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
st
21 Century Administrative Skills of School Administrators According to the
Opinions of Public School Teachers under Chanthaburi Primary Educational
Service Area Office

บทคัดยอ

ำไพ

อติกาญจน ศรีสังข*, ธนิก คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์ อินทรมาตย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
*Corresponding Author E-mail: kapongpang12@gmail.com

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

การปฏิรูปการศึกษาไทยภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิตโดยผาน
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ศึกษาใหสูงขึ้นนั้นจําเปนตองอาศัยทักษะตาง ๆ ของผูบริหารสถานศึกษาในการนําพาองคการไปสูความเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณใน
การทํางาน และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 324 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน
การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการ
บริห ารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมี คาอํานาจจําแนกรายขอ
ระหวาง 0.47 - 0.96 และคา ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ประกอบดวย คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวม อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงาน
ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ และขนาด
ของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูบริหารระดับสูงและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการ
ส งเสริ ม ทั ก ษะการบริหารงานของผูบ ริห ารสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานโดยการยอมรับ ในความแตกต า งระหวา งบุ ค คล การ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต การใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาเครือขายทางสังคมออนไลนที่
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
คําสําคัญ : ทักษะการบริหารงาน, ศตวรรษที่ 21, ผูบริหารสถานศึกษา

Abstract

มหา

Educational reform in Thailand under dynamic situations focuses on life-long learning for
learners through an efficient educational management process coupled with the utilization of appropriate
information technology. Enhancing high quality standards in education requires various skills of school
administrators to lead the organization to sustainable progress. The research aimed to study and compare
21st century administrative skills of school administrators according to the opinions of public school
teachers under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, classified by gender, working
experience and school size. The sample in this research was a group of 324 public school teachers under
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, determined by Krejcie and Morgan’s comparison table.
The school teachers were selected by proportional stratified random sampling method. The instrument for
data collection was a 5-point rating scale questionnaire about 21st century administrative skills of school
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------administrators with a discrimination power between 0.47 and 0.96, attached to its reliability of 0.97. The
data were analyzed percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of
variance.
The results showed that: 1) Overall, the 21st century administrative skills of school administrators
according to the opinions of public school teachers were at high level. 2) the comparison of 21st century
administrative skills of school administrators under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, when
classified by gender and school size, holistically was statistically different at the .05 level of significance. When
classified by working experience, holistically, it had no statistically significant difference. School
administrators and concerned sectors can adopt this research as a guideline to encourage school
administrators’ administrative skills which accepting individual differences, working with integrity,
emphasizing on life-long learning and developing on-line social networks according to dynamic Thai
Keywords: Administrative Skills, 21st Century, School Administrator
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โลกในศตวรรษที่ 21 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมเขาสูยุคสารสนเทศ(Information Age) โดยใชความรูเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขัน ทั้งในดาน
อุตสาหกรรม การใชชีวิตของคนในสังคมยุคใหม สิ่งแวดลอมที่มีความหลากหลายในมิติทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
ส งผลให เกิ ดโอกาสและภั ยคุ กคามขึ้ น ซึ่ งประเทศไทยตองปรั บตัวให สอดคลองกั บสถานการณ ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ว
(มหาวิทยาลัยมหิดล, ออนไลน: 2560) จากขอมูลของสํานักสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา (Bureau of Labor Statistics) ระบุวา บุคคลที่มี
ความรู ทั กษะ และประสบการณ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถปรับตัวเองให เขากั บ
สถานการณที่เกิดขึ้นไดเทานั้นจึงจะประสบผลสําเร็จ สวนผูที่ไมพยายามเรียนรูวิทยาการใหม ๆ ก็จะตองจมปลักอยูกับงานที่ไรฝมือ
และไดรับผลตอบแทนต่ํา ดังนั้น ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จึงกลายเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับพลเมืองที่ตองการความอยูรอดในโลก
ปจจุบัน (สํานักสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา, ม.ป.ป; อางถึงในวรพจน วงศกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ, 2556: 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไวอยางชัดเจนโดยใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นรัฐจึงตองจัดการศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อใหประชากรมีความรู ความสามารถ อานออกเขียนได คิดคํานวณได รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด 4.0 ซึ่งเปนยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก และสงผลโดยตรงตอคุณภาพผูเรียน ซึ่งบุคคล
สําคัญในการปฏิรปู การศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีทักษะการเปนผูนําที่มีคุณภาพและมีการวาง
แผนการบริหารอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาครูผูสอนและผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว การศึกษาภายใตยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รอบนี้มีการปรับหลักสูตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกครั้งหนึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการปฏิรูป การศึกษาในระดับโลกที่มุงเนนปฏิรูปการเรียน เนนครูเปนผูออกแบบการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ โดยยึดหลักสําคัญ คือ ใหนักเรียนไดเรียนรูในสภาพจริง ซึ่งทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง
จากการลงมือปฏิบัติ รัฐบาลจึงมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยาง มีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงมีคุณภาพ ตลอดจนสงเสริม
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาภายใตกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ ไดแก
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม ซึ่งในทุกมิตินั้นจะมี ความสอดรับสัมพันธกันอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553: 4)
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูความเปนองคการแหง
การเรียนรูในอนาคตโดยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ดังนั้น การจัดการศึกษาจะ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประสบผลสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษาตองมีวิสัยทัศนที่มองกวาง คิดไกล ใฝสูง มุงมั่นสูความสําเร็จ พัฒนาความรู
ความสามารถอยางตอเนื่อง รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษาตองมีความเปนผูนําที่มีสมรรถนะสูง คือมีความรูความสามารถมีทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเปนของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จและตองไดรับการพัฒนาและการเสริมสราง
สมรรถนะอยูเสมอ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะจะเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจชัดเจน มีทักษะและความสามารถใน
การประยุกตศาสตรอยางมีศิลป ซึ่งแนวโนมหรือผลของการมีสมรรถนะจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและสงผลชวยสรางความสําเร็จใน
ระดับองคกร ซึ่งทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นเปนคุณลักษณะที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรบั การพัฒนาทักษะในดานการจัดการสถานศึกษาและการบริหารตนเองอยางตอเนือ่ ง
เพื่อนําไปสูก ารบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ นักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะเกี่ยวกับทักษะสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 ดังเชน แนวคิดของวิจารณ พานิช (2553: 17) กลาววา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 1)
ดานชีวิตและการทํางาน 2) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 3) ดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 4) ดานทักษะทาง
สังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 5) ดานการเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได 6) ดานภาวะผูนําและความ
รับผิดชอบ และแนวคิดของวรพจน วงศกิจรุงเรือง และ อธิป จิตตฤกษ (2556: 133 - 136) ไดกลาวถึงทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษ
ที่ 21 มีอยูดวยกัน 3 ประการ 1) ทักษะชีวิตและการทํางาน 2) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม เปนตน
จากความสําคั ญดังกลาว ผู วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาทั กษะการบริหารในศตวรรษที่ 21ของผู บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ซึ่งผลการวิ จัยครั้งนี้ ผู บริหารระดับสูงและ
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีกทั้งยังเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหสูงยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

าลัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ราช

1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน
สั งกั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาจัน ทบุรี จํา แนกตามเพศ ประสบการณ ใ นการทํา งาน และขนาดของ
สถานศึกษา

มหา

วิทย

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
การกําหนดประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปการศึกษา 2563
จํานวน 2,090 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 314 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 1,197 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ 579
คน (สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1, ออนไลน: 2563 และสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 2, ออนไลน: 2563)
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปก ารศึกษา 2563
จํานวน 324 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 49 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 185 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ
90 คน โดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607 – 610) การสุมตัวอยางเปน
การสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ซึ่งใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นของการแบ งหลังจากนั้น จึงทํา
การคัดเลือกครูในสถานศึกษาดวยวิธกี ารสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอ มูล ทั่ ว ไปเกี่ย วกับ เพศ และขนาดสถานศึก ษาที่ครูผูสอนปฏิบัติงาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check - List) สวนประสบการณในการทํางานมีลักษณะแบบเปนเติมคํา
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 2 ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ซึ่งกําหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามแบบของเบสทและคาหน (Best and
Kahn)
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อนํามาใชในการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและแนวทางในการสรางเครื่องมือวัด
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิ จารณาความถูกตอ ง
ครบถ ว น ชั ด เจนตามกรอบแนวคิดที่กํา หนดขึ้น รวมทั้ งสํา นวนภาษาที่ใชใ นแบบสอบถาม จํ า นวน 5 ด า น รวม 31 ขอ
ประกอบดวยดานทักษะดานชีวติ และการทํางานจํานวน 7 ขอ ดานทักษะดานสังคมและวัฒนธรรมขามชาติ จํานวน 7 ขอ ดาน
ทักษะดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง จํานวน 5 ขอ ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จํานวน 6 ขอ
และทักษะดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ จํานวน 6 ขอ
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทานเพื่อ ตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา
(Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item - Objective
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.80 - 1.00 คงเหลือขอคําถามในแบบสอบถาม จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีการตัดขอ
คําถาม 1 ขอ เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิเห็นวาไมเหมาะสม
4. ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสอบถามอีกครั้งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิรวมกับประธานและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try - out) กับครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรีที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งเปนครูโรงเรียนบานประตง โรงเรียนเดียว แลวนํามาหาคาอํานาจ
จํ าแนกเปนรายข อ (Discrimination) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.47 ถึง 0.96
6. นํ า แบบสอบถามที่ วิ เ คราะห ห าค า อํ า นาจจํ า แนกแล ว มาวิ เ คราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธกี ารคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,1990: 202 - 204) ไดเทากับ .97
7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง เพื่อนําผลมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อขอความรวมมือในการวิจัย
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือไปยังครูผูสอนตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี
3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดวยตนเอง โดยวางแผนการ
เก็บแบบสอบถามในเดือน เมษายน 2564 เปนเวลา 4 สัปดาห โดยสัปดาห ที่ 1 เก็บตัวอยางจากสถานศึกษาขนาดเล็ ก
จํานวน 49 ชุด สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 เก็บตัวอยางจากสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 185 ชุด และในสัปดาหที่ 4 เก็บ
ตั วอยา งจากสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 90 ชุด ไดรับการตอบรับกลับคืนมาในครั้งแรก 295 ชุด คิดเปนรอยละ 91.04
หลังจากนั้น ผูวิจัยจึงไดดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายเพิ่มเติมจนครบตามที่กําหนดไว รวมทั้งสิ้น 324 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม ไดแ ก เพศ และขนาดสถานศึก ษาที่ค รู ผูส อน
ปฏิบัติ งานโดยการหาคาความถี่ รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรีย ง สวนประสบการณใน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การทํางาน ผูวิจัยนําคาประสบการณในการทํางานมาหาคาเฉลี่ย เพื่อจําแนกเปนประสบการณนอยและประสบการณมาก
จากนั้นหาความถี่ของผูที่มีประสบการณนอยและประสบการณมาก และหาคารอยละ
2. วิเ คราะหขอ มูล เกี่ย วกับ ทัก ษะการบริห ารในศตวรรษที่ 21 ของผูบ ริห ารสถานศึก ษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยการหาคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนนดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550: 77)
4.51 - 5.00 หมายถึง ทักษะการบริหารงานตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง ทักษะการบริหารงานตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ทักษะการบริหารงานตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง ทักษะการบริหารงานตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับนอย
1.00 - 1.50 หมายถึง ทักษะการบริหารงานตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับนอยที่สุด
3. วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผสู อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ และประสบการณในการทํางานของครูผูสอนโดยการ
ทดสอบคาที (t-test) สองกลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent-Samples t-test)
4. วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผสู อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ครูผูสอนปฏิบัติงานโดยวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติใชวิธีการทดสอบความแตกตาง
รายคูตามวิธี Least – Significant Different (LSD)
5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิตพิ ื้นฐาน
1. รอยละ (%)
2. คาเฉลี่ย ( X )
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิตทิ ี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. คา ความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางข อคําถามและวัตถุประสงค
(Index of item - Objective Congruence : IOC)
2. คาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสั ม พั นธข องเพี ยร สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
3. คา ความเชื่อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธ ีก ารหาคา สัมประสิท ธิ ์แ อลฟา (  - Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิตทิ ี่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
1. การทดสอบคาที (t - test) สองกลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent-Samples t-test)
2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผูวิจัยจะดําเนินการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใช Least – Significant Different (LSD)

ผลการวิจัย

มหา

จากการศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 63.60 มีประสบการณการ
ทํางานมาก คิดเปนรอยละ 64.50 และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 57.10
2. ทัก ษะการบริ ห ารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวม อยูในระดับมาก (  = 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
สวนใหญอยูในระดั บมาก โดยเรีย งลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ทักษะดา นชีวิตและการทํ า งาน (  = 4.35)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทักษะดานสังคมและวัฒนธรรมขามชาติ (  = 4.18) ทักษะดานการริเริ่มสรางสรรคแลtการเปนตัวของตัวเอง (  = 4.06)
ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (  = 3.73) และทักษะดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (  = 3.63)
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผสู อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผสู อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
5. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา
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ผลการวิ จั ย ทั ก ษะการบริ ห ารในศตวรรษที่ 21 ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุรี โดยรวมอยู ใ นระดับ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากในการได ม าซึ่ ง ตํ า แหน ง ผู บ ริห ารนั้ น
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการและผูอํานวยการสถานศึกษาอยางรัดกุมเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน
การบริหารสถานศึกษา และมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา ไดแก การพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร ซึ่งตองมีความเปนผูนําที่มีสมรรถนะสูง คือ
มีความรูความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จและตองไดรับการพัฒนาและ
การเสริมสรางสมรรถนะอยูเสมอ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะจะเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจชัดเจน มีทักษะและ
ความสามารถในการประยุกตศาสตรอยางมีศิลป ซึ่งแนวโนมหรือผลของการมีสมรรถนะจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและสงผล
ชวยสรางความสําเร็จในระดับองคกร และการบริหารตนเองอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอองคกร ซึ่งประกอบดวยทักษะดานชีวิตและการทํา งาน ดานสังคมและวัฒนธรรมขามชาติ ดานการริ เริ่ ม
สรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ อีกทั้งยังมี
การดําเนิ นโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจากหนวยงานการศึกษาอยางสม่ําเสมอ สงผลให ผูบริหารสามารถจัด
การศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายในการดําเนินงานอยางชัดเจน
ใชหลักการกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหผูรวมงานไดอยางเหมาะสม และยังมีความเปนผูนําสามารถสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ใหคําปรึก ษาและแนะนําการดําเนินงานไดอยา งถูกตอ ง เป ดโอกาสใหผู รวมงานมี สวนรว มใน
การตัดสินใจ และแกไขขอขัดแยง มีการปรับปรุง การปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ดวยเหตุ นี้ทําให ความคิดเห็นของ
ครูผูสอนที่มีตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุ รี โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรเพ็ญ ธนะฤกษ (2555: 73) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะของ
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผูสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผูสอน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผสู อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจาก ครูผูสอนมีเสรีภาพในการพัฒนาศักยภาพตนเอง การแสวงหาความรูและความสามารถใน การปฏิบัติงานไม
เหมือนกัน มีอํานาจหนาที่และลักษณะในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ทุกคนมีอิสระในการปฏิบัตงิ าน โดยไมขึ้นอยูกับเพศ ทั้งนี้ผูบริหาร
สถานศึกษามีการจัดโครงสรางระบบงานตามบริบทและวัฒนธรรมขององคกรแตกตางกันไป อาจทําใหครูผูสอนที่เปนเพศชายและเพศ
หญิง มีความคิดเห็นตอทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา ประสมนาค
(2554: 59) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรี
ไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จําแนกตามเพศโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผสู อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อดํารงตําแหนงผูบริหารแลว ก็จะไดรับการพัฒนาทักษะทางการบริหาร เพื่อเตรียม ความพรอมกอน
เขาสูตําแหนง มีการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการบริหารงานประกอบกับการบริหารสถานศึกษาในปจจุบันใชรูปแบบการบริหาร
แบบมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตองทํางานและแกไขปญหารวมกันโดยทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
จะตองรับทราบหลักในการบริหารที่ยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา ซึ่งเปนหนวย การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลของการบริหารตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน จึงชี้ใหเห็นวาถึงแม
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน แตก็มีความคิดเห็นตอทักษะ การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิกา ประสมนาค (2554: 59) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะ การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสห
วิทยาเขตเสรีไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จําแนกตามประสบการณใน
การทํางาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผสู อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ มีโครงสรางการบริหารงานและการแบงสายงาน
ออกเปนแตละกลุมสาระวิชาที่ชัดเจน การมอบหมายเปนไปตามลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชา ทําใหครูผูสอนไมคอยไดมี
โอกาสพบปะพู ดคุยกับ บริห ารสถานศึกษามากนัก ในขณะที่ สถานศึก ษาขนาดเล็กมี ครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษาน อย
ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาสามารถควบคุมดูแลบั ญชาโดยตรง ไมจํ า เป นตองมีก ารมอบหมายตามลํา ดั บชั้น สายงาน สงผลให
การเข าถึงผูบริ หารสถานศึกษาเปนไปไดโดยงาย นอกจากนี้โ รงเรียนขนาดใหญมีระบบการบริห ารหรือการจั ดการมีสาย
การบังคับบัญชา มีตําแหนงรองผูอํานวยการ หัวหนางาน ฝายตาง ๆ หัวหนาสายชั้น หัวหนากลุมสาระ เปนผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานแทน ซึ่งสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็ก ไมมีสายการบังคับบัญชาดังกลาว เพราะมีครูผูสอน
และบุคลากรในสถานศึกษานอย ทําใหครูผูสอนตองรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและรับผิดชอบในโครงการตาง ๆ
และผูบริหารสถานศึกษาตองใชทักษะการบริห ารงานในศตวรรษที่ 21 อยางเต็มศักยภาพ เพราะไม มีผูป ฏิบัติ งานแทน
ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดเล็กจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาแตกตางไปจากครูผูสอนซึ่งปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ สอดคล องกับงานวิจัยของ
เสาวภา พรเสนาะ (2556: 84) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริห ารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริห ารของผู บริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริห ารสถานศึกษาและครู สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึ กษาตราด จํ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ควรพัฒนาผูบริหารในดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษาควรยอมรับในความแตกตางระดับ
บุคคลของผูรวมงาน การทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีความมุงมั่นในการทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวโดยการกระตุนจูงใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ รวมทั้งเปด
โอกาสใหผูรวมงานได แสดงความคิดเห็นและยอมรับในความสามารถที่แตกตางกันเพื่อกาวทันสูสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ควรพัฒนาดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยการพัฒนาระบบเครือขายออนไลนภายในสถานศึกษาอยาง
ทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชนอยางกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนาสถานศึกษายุคใหม
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. ควรศึกษาทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน
ของครูผูสอน
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT
ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
Development of the Flipped Classroom Learning Activities with Cooperative
Learning TGT Techique for Grade 8 Achievement
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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน และ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับ
ดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน กับ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ
TGT โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบไปดวย กลุมทดลองจํานวน 40 คน กลุม
ควบคุมจํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การออกแบบ
และเทคโนโลยี เรื่อง วัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยี 2) แผนการจัดการเรียนรูหอ งเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ TGT และ แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติการทดสอบคาที T-test independent
ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ TGT พบวา มีคาประสิทธิภาพ 76.13/77.50 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 2) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทั้ง 2 วิธี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวาง 2 วิธี พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
คําสําคัญ : การเรียนรูแบบรวมมือ TGT หองเรียนกลับดาน, การจัดการเรียนรู, ผลสัมฤทธิ์

Abstract

มหา

วิทย

The purposes of the research were to develop learning activities by using the flipped classroom
with cooperative learning TGT for 8th grade students, and compare student’s achievement before and after
obtaining teaching the flipped classroom with cooperative learning TGT. The sample of the study was a
group of eighty 8th grade students. The research instrument 1) The test of achievement subject design and
technology a multiple- choice- test of knowledge about Technology equipment material, and 2) plan of
flipped classroom with cooperative learning lesson plans and the flipped classroom lesson plans. The
research statistic used were percentage, mean and standard deviation, and t-test for independent samples.
Results of the research were as follows: The research results showed that the efficiency of the
learning activities by using the flipped classroom with cooperative learning TGT was 76.13/77.50 and the
results of comparing before and after learning achievement of the flipped classroom and the flipped
classroom with cooperative learning TGT, which was little higher at .05 level of significance. Therefore, the
results of comparing the two groups of learning management were not different.
Keywords: The flipped classroom with cooperative learning, learning management, learning
achievement
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รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให
ประเทศไดบรรลุวิสัยทัศน “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหมีเสถียรภาพอยางยั่งยืน ตามแนวทางที่กําหนดใน
ยุทธศาสตรชาตินั้น จําเปนตองอาศัยรูความสามารถและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ตลอดจนถึงการพัฒนากําลังคนใหเหมาะสมเพื่อเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายได
ปลานกลาง ยุทธศาสตรช าติได ระบุวาระในการพัฒ นาที่เนนการปรับ เปลี่ย นโครงสรา งทางเศรษฐกิจ ของประเทศสู ก าร
ขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร ตลอดจนผลกระทบจากพลวัตกระบวนการโลกาภิวัตน การยายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ และภูมิรัฐใหม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันจากการพัฒนาอยางกาวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรีย นรูวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีถือ วา เป นสาระที่ สํา คัญ และเปนแกนหลัก ในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เนนการเชื่อมโยงความรูกระบวนการหาความรู และแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุก
ขั้นตอน เพื่อพัฒนาในการศึกษาคนควา คิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว โดยผูเรียนสามารถใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหาและพัฒนา
งานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและคํานึกถึง
ผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม (หลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร, 2560 : 3)
จากสภาพปญหาในปจ จุบันพบวา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-net) ของนักเรีย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนที่ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูห ลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ในการสอบป 2563 จากนักเรียน
352,867 คน พบวานักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยที่ 20.1 – 30.00 คะแนน สูงถึง 162,747 คนคิดเปนรอยละ 46.131 คะแนนทาง
วิทยาศาสตรที่ยังไมถึง 50 เปอรเซ็นต สูงถึงรอยละ 96.554 และจากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาผลทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสตรีศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 33.40 คะแนน ซึ่งยังไมสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ที่ทําไดใน
หองเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ไดคะแนน 78.42 คะแนน จากสภาพปญหาดังกลาวพบวา
จากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้นยังทําไดยังไมตอบโจทยการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูดวยตนเอง สงผลใหคะแนน
การศึกษาระดับชาติคอนขางต่ําดังนั้นผูวิจัยจึงทดลองเปลี่ยนการจัดการเรียนรูเนนการเรียนรูดวยตนเองเพื่อการเรียนรูที่ถาวร
และตอยอดไดซึ่งสอดคลองการจัดการเรียนรูในสถานการณ โควิด 19 และการเรียนการสอนของผูวิจัยมีเพียง 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาหเทานั้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่ตองการผูเรียนที่มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงไดทําการ
ออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช Flipped classroom และการจั ด การเรีย นรูแ บบร วมมื อ เทคนิ ค TGT ในการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้
Flipped classroom อีกทางเลือกหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่นาสนใจในยุคปจจุบัน เปนกระบวนการสอน
เชิงรุกรูปแบบหนึ่งที่เนนพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปลี่ยนการใชเวลาในชั้นเรียนจากการฟงเนื้อหา มาเปนการทํากิจกรรม
เพื่อสรางเสริมประสบการณและฝกการแกไขปญหา โดยผูเรียนสามารเรียนนอกเวลาชั้นเรียนในการศึกษาเนื้อหาผานสื่อการ
เรียนรู และทําการบานในชั้นเรียนก็จะชวยใหผูเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนรวมหองหรือครูได (วิธู ดิลกธรสกุล, ปยะเมธ ดิลกธร
สกุล, 2562) การเรียนรูที่ลดชองวางของความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนที่สามารถเรงหรือลดเวลาวิดีโอการสอน อีกทั้ง
ยังสามารถฟงซ้ํา ๆ ไดตลอดเวลาที่จะเรียนรูเหมาะกับการเรียนรูในสถานการณโควิดที่ตองเนนการเรียนรูแบบออนไลนและยัง
สามารถตอบสนองเรื่องของเวลาที่มีอยางจํากัดได
การผสมผสาน Flipped classroom และ การจัดการเรียนรู cooperative learning TGT เปนการจัดการเรียนรูที่
เนน ทั ก ษะการเรีย นรูดว ยตนเอง และ ทั ก ษะการเรีย นรูท างสัง คม ที่ นอกจากจะเปลี่ย นห อ งเรี ย นกลั บ ดา นแล ว ยั ง เพิ่ ม
ปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนดวยกันและครูผูสอน การเรียนรูในหองเรียนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนที่จะสงผลใหผูเรียนนั้น
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู มี 3 ลักษณะควบคูกัน คือ 1.ลักษณะของการแขงขัน 2.ลักษณะตางคนตางเรียน
3.ลักษณะของการรวมมื อหรือชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู (Johnson and Johnson, 1994:31-32 ) เนื่องจาก
สถานการณโควิด19 ทําใหการเรียนการสอนออนไลนและออนไซดควบคูกันการจัดการเรียนรูผสมผสานเรียนออนไลนโดยใช
Flipped classroom เสริมสรางทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และใช Cooperative learning Team game tournament
233

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพิ่มความทาทายและทักษะทางสังคมแกผูเรียน สงผลใหผูเรียนไดแขงขันและเปนสวนหนึ่งกับความสําเร็จของกลุมเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง

วัตถุประสงคของการวิจัย

ำไพ

พรร

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรีย นรูหองเรียนกลับ ดานและการจั ดการเรี ยนรูห องเรียนกลับดาน
ผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการ
จัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน และ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดาน กับ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนการวิจัยเชิงทดลองจริง (True-Experimental Design)
ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Pretest Posttest Control Group Design
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย
ประชากร ที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีศึกษา อําเภอ เมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด ปการศึกษา 2/2562 จํานวน 9 หอง มีนักเรียนจํานวน 360 คน
กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 80 คน ไดโดยวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (simple random
sampling) ไดผลจากการสุม ดังนี้ หองที่ 7 เปนหองทดลอง จํานวนนักเรียน 40 คน หองที่ 1 เปนหองควบคุม จํานวนนักเรียน
40 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
ตัวแปรตน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน และ แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ตัวแปรตาม ไดแก
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานและการจัดการเรียนรูห องเรียนกลับดานผสมผสานการ
เรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT
2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการ
จัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน และ การจัดการเรียนรูห องเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT
3. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดาน กับ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT (สําหรับกลุมทดลอง)
จํานวน 2 แผน รวม 12 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน (สําหรับกลุมควบคุม) จํานวน 2 แผน รวม 12
ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 1 วัสดุ อุปกรณทางเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือ เครื่องกล การเกิดแสงและเสียง
การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโ ดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานหลั กสูตรการสอนและทางดาน
เทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 ทาน พบวา ผลการประเมินไดคาเฉลี่ยอยูที่ 4.50 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และการ
ประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน ไดคาเฉลี่ยอยูที่ 4.30 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี เรือ่ ง เทคโนโลยีกับชีวติ แบบเลือกตอบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แบบเลือกตอบจํานวน 40 ขอ ใชจริง 30 ขอ ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานทั้ง 3 ทาน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดยคํานวณหาคาอํานาจจําแนกและคาความยากงายเปนรายขอ โดยผลวิเคราะหพบวามีคาอํานาจจําแนกเทากับ -0.1 – 0.45
คาความยากงายอยูที่ 0.45 – 0.85 และคาความเชื่อมั่นอยูที่ 0.85 จํานวน 40 ขอ และคัดเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง 2 กลุม T-test Independent
2. การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู E1 / E2
3. การวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความ
เที่ยงตรง (Validity) คาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น (Discrimination)

ผลการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานและแผนการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

รูปที่ 1 หลักแนวคิดในการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT
ผูวิจัยดําเนินการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานและแผนการจัดการเรียนรูหองเรียน
กลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรู นําไปทดลองและหาประสิทธิภาพกับ
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ประสิทธิภาพ

76.13

77.50

78.13

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังจากนั้นไดนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมา
วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ตามเกณฑที่ไดกําหนดเอาไว 75/75 โดยใชสูตรการหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูคือ E1 / E2
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูหองเรียน
กลับดาน และ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ผสมผสานการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน
แบบทดสอบระหวางเรียนกลุม
แบบทดสอบหลังเรียนกลุม
แบบทดสอบระหวางเรียนกลุม
แบบทดสอบหลังเรียนกลุม
N = 40
ทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
ควบคุม
15.23
23.25
15.23
22.78
คาเฉลี่ย X
75.92

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

จากตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดผลการทดลองหาประสิทธิภาพ พบวา รอยละคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนในกลุมทดลองทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียนมีคา 76.13 โดยคาเฉลี่ยคะแนนระหวางเรียนเต็ม 20 คะแนน อยูที่ 15.23 และรอยละคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนใน
กลุมทดลองทําแบบทดสอบหลังเรียน มีคา 77.50 คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 30 คะแนน อยูที่ 23.25 คะแนน แสดงวาแผนการ
จัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT มีคาเทากับ 76.13 / 77.50 เมื่อเทียบเกณฑการ
ประเมิน 75/75 แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT มีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเกณฑที่ไดกําหนดไว
แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดผลการทดลองหาประสิทธิภาพ พบวา
รอยละคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนในกลุมทดลองทําแบบทดสอบระหวางเรียนมีคา 78.13 โดยคาเฉลี่ยคะแนนระหวางเรียนเต็ม 20
คะแนน อยูที่ 15.63 และรอยละคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนในกลุมทดลองทําแบบทดสอบหลังเรียน มีคา 75.92 คาเฉลี่ยคะแนน
หลังเรียน 30 คะแนน อยูที่ 22.78 คะแนน แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ TGT มี คาเทากั บ 78.13 / 75.92 เมื่อเทียบเกณฑการประเมิน 75/75 แผนการจัดการเรี ยนรูหองเรีย นกลับดาน
ผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ไดกําหนดไว
ตอนที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT และ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน
2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมที่ใชการจัดการเรียนรูหอ งเรียนกลับดานผสมการเรียนรูแบบรวมมือ
TGT กลุมทดลอง
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือTGT ผสมผสานการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน
กลุมทดลอง
S.D.
t
Sig.
X
กอนเรียน
16.05
3.967
.000
-7.347
หลังเรียน
23.25
4.186
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการ
เรียนรูแบบรวมมือ TGT กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 16.05 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยูที่ 23.25 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมที่ใชการจัดการเรียนรูหอ งเรียนกลับดาน กลุมควบคุม
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการ
จัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน
กลุมควบคุม
S.D.
t
Sig.
X
กอนเรียน
19.10
2.960
.000
-6.174
หลังเรียน
22.78
2.703
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากตารางที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน กลุมควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 19.10 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยูที่ 22.78 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนพบวา
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน กับ การจัดการ
เรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวา งการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน กับ การจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
TGT ผสมผสานการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน
การทดลอง
N
S.D.
t
P
X
กลุมทดลอง
40
23.25
4.186
.603
.548
กลุมควบคุม
40
22.78
2.703
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ การจัดการเรียนรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

1. ผลประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานและการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ประสิทธิภาพแผนของกลุมทดลอง
E1 / E2 เทากับ 78.13/75.92 และ ประสิทธิภาพของแผนกลุมควบคุม E1 / E2 เทากับ 76.13/77.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด 75/75 สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพงศ ภูพันนา(2562) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานเรื่อง
ความปลอดภัยและทักษะในหองปฏิบัติการเคมี ไดผลประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูอยูที่ 79.67/78.00 ซึ่งกวาเกณฑ
ที่กําหนดเอาไว 75/75 และงานวิจัยของวิธู ดิลกธรสกุล, ปยะเมธ ดิลกธรสกุล (2562) ที่วิจัยเรื่อง ผลของการจัดการ
เรียนรูแบบหองเรียนกลับดานรวมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชาเภสัชวิทยา หัวขอยาที่ใชในความผิด
ปกติของตอมไทรอยด โดยผลการวิจัยพบวา คะแนนเกรดเฉลี่ยทุกคนคือ 3.35±0.37 ทุกคนผานการเรียนและการประเมินผล
ในรายวิชา ดังนั้นจะสรุปไดวา การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานและการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือสามารถทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาและมีผลตอการเรียนการสอนของผูเรียนสูงขึ้นและสงผลตอ
ประสิทธิภาพของแผนเปนไปตามเกณฑ75/75หรือสูงกวาได
2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการ
เรียนรูหองเรียนกลับดานกลุมควบคุม คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 19.10 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคาเทากับ 22.78
และการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 16.05
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 23.25 สอดคลองกับงานวิจัยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร นามวงออน,ทิพรัตน สิทธิ
วงศ,ประหยัด จิระวรพงศ (2559) ซึ่งไดทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูเปน
ทีม หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนิสิตปริญญาตรีโดยผลของงานวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานรวมกับการ
เรี ย นรู เ ปนที ม จะสามารถช วยใหผูเรีย นมีค วามรับผิดชอบ มีค วามสามารถในการทํ า งานเปน ที ม ผูเ รี ย นสามารถเรียนรู
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันภายใตความดูแลของครูผูสอน การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดังกลาวจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไดและยังสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติพงษ พุมพวงและทิพรัตน สิทธิวงศ
(2561)โดยวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับ
นิสิตระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัย คือ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 จากการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรู
หอ งเรีย นกลับ ด า น กั บ การจั ด การเรีย นรูห อ งเรี ย นกลั บ ดา นผสมผสานการเรียนรู แ บบรว มมื อ TGT ในการวิจั ย พบวา
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมนั้น ไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร นามวงออน,
ทิพรัตน สิทธิวงศ, ประหยัด จิระวรพงศ (2559) และธีรพงศ ภูพันนา(2562) ซึ่งงานวิจัยที่อางถึงนั้นสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทั้ง 2 วิธีดีขึ้น ทั้งนี้ผูวิจัยยังพบวา การจัดการเรียนการสอนของหองเรียนกับดานและหองเรียนกลับดาน
ผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT นั้นสามารถเพิ่มขีดจํากัดในการเรียนรูสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไดแมจะไม
แตกตางกันแตผูวิจัยไดคนพบวาผูเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ทําให
ผูเรียนมีทักษะทางสังคม เจตคติที่ดีตอวิชา และผูเรียนไดแขงขันเกมตอบปญหาและเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของกลุมนั้น ๆ
สงผลใหมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และพัฒนาเรียนรูใหตนเองมีศักยภาพที่ดีไดในอนาคต
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ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง

าลัย

ราช

ภัฏร

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 การวิจัยการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือนั้นอาศัยความพรอมในการเขาถึง
เทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตพอสมควร ควรศึกษาความพรอมของนักเรียนกอนนําไปใชทดลองวิจัย
1.2 ครูผูสอนควรมีความพรอมในการจัดกิจกรรมที่กระตุนทําใหนักเรียนเกิดการแขงขันกันในกลุมเพราะหากการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือนั้น ครูผูสอนไมสามารถกระตุนสภาพแวดลอมทําใหเกิดการแขงขันได จะทําใหการวิจัยขอผิดพลาด
ไดงาย
1.3 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือผสมผสานการเรียนรูแบบ TGT จะเกิดจุดบกพรองไดงายหากการแขงขันการตอบ
ปญหาแบบกลุมนั้น มีกลุมที่แพและกลุมที่ชนะ ควรศึกษาจิตวิทยาการสอนใหดีเพราะการเสริมแรงใหแกทีมที่ชนะมากเกินไป
ความคาดหวังของแตละกลุมที่ตองการชนะจะสูงขึ้น ความผิดหวังแกกลุมที่แพก็จะสูงตามมาเชนกัน หากเสริมแรงกลุมที่แพ
ผิดพลาดไปอาจทําใหเจตคติดา นลบที่มีตอ วิชา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา สังเกตไดจากคา S.D. ของการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนเรียนรูแบบรวมมือ TGT ที่สูงกวา การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน จากการสังเกต
พบวา 3 ใน 5 ของนักเรียนที่ไดคะแนนนอยคือกลุม ที่ไดที่สุดทายของการแขงขัน ดังนั้นการเสริมแรงทางบวกของทีมที่แพจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะอาจเปน 1 ในปจจัยที่สงผลใหผลเปรียบเทียบกลุมทดลองไมแตกตางจากกลุมควบคุมมากนัก
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งถัดไป
2.1 ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรูแบบนําตนเอง เพราะการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน
การเรียนรูแบบรวมมือTGT และการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน อาศัยทักษะการเรียนรูแบบนําตนเองเปนหลักที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 หากวิจัย เพื่อ นํ า ไปพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพี ยงอยา งเดียวไม ควรนํ า วิธีก ารสอนการจัด การเรีย นรู
หองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ควรใชวิธีการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน เวนแตหากตองการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับทักษะอื่น ๆ รวมดวย

มหา

วิทย
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ความสมารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายแสดงใหเห็นถึงความแข็งแรงสมบรูณของรางกายในการตอบสนอง
ของระบบการเผาผลาญอาหารของรางกาย ระบบการหายใจ ระบบของหัวใจและหลอดเลือดตอการออกกํ าลังกายของ
นักศึกษา การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการออกกําลังกาย ตามโปรแกรมไทยฟตที่มีตอความสามารถใน
การจับออกซิเจนสูงสุดของรางกาย ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประชากร
ที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษา ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย ภาคตน ปการศึกษา
2563 จํานวน 107 คนโดยแบงกลุมแบบสุมออกเปน 2 กลุม กลุม 1 เปนกลุมควบคุม 50 คน และกลุม 2 เปนกลุมทดลอง 57
คนโดยใชโปรแกรมการออกกําลังกายไทยฟตในการออกกําลังกายครั้งละ 60 นาที ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห ในวันจันทร
พุธและศุกร วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาที วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบ
วัดซ้ํา ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธแี อลเอสดี โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบวา ความสมารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของกลุมที่ 1 และ 2 ก อนการออกกําลังกาย มี คา เฉลี่ย
37.40±7.21, 37.96±4.76 ml./kg./min. ภายหลั ง สั ป ดาห ที่ 6มี ค า เฉลี่ ย 40.08±6.66, 40.61±4.67ml./kg./min และ
ภายหลังสัปดาหที่ 12 มีคาเฉลี่ย 40.64±8.18, 46.01±5.10ml./kg./min. ตามลําดับ ซึ่งคาเฉลี่ยของ ความสามารถในการจับ
ออกซิเจนสูงสุดของรางกาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเปรียบเทียบผลของการออกกําลังกาย
ดวยการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตที่สงผลตอความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของรางกาย ระหวางกลุมที่1
และกลุม ที่ 2 ก อ นการออกกํ า ลัง กาย และภายหลังสัป ดาห ที่ 6, 12 พบวา มี คา เฉลี่ ย ของ VO2max แตกต า งกั น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: โปรแกรมไทยฟต, ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด

Abstract

มหา

Maximum oxygen consumption ( VO2max) indicates the body's complete strength in response
to the body's metabolic, respiratory, and cardiovascular systems to exercise. The purposes of this study
were to investigate and compare the results of exercise. according to the Thai Fit program on maximum
oxygen consumption ( VO2max) of students of the National Sports University,Chonburi Campus. The
population used in the study are 3rd year students enrolled in the subject Sports physiology and exercise
in the first semester of the academic year 2020.The sample onsisted of 107 participants randomly divided
into 2 groups: Group 1 was a control group of 50 participats and Group 2 was an experimental group of 57
participants using the ThaiFit exercise program to exercise. 60 minutes each time over a period of 12 weeks
on Monday, Wednesday and Friday. Data were analyzed by using mean, standard deviation and one-way
analysis of variance. The mean difference of each pair was tested using the LSD method. with statistical
significance at the 0.05 level
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The findings revealed that the mean scores of Vo2max of pre-exercise in the first and the second
groups were 37.40±7.21, 37.96±4.76 ml./kg./min. The mean after the sixth week was 40.08±6.66,
40.61±4.67ml./kg./min. and the mean after the 12th week was 40.64±8.18, 46.01±5.10ml./kg./min.
respectively. The average of maximum oxygen consumption ( VO2max). showed statistically significant
difference at the 0.05 level. For the comparison of the effect of exercise according to the Thai Fit program
on maximum oxygen consumption ( VO2max) . between group 1 and group 2 before and after doing exercise
6 and after 12 weeks, it found that there was statisticaliy significant difference at the 0.05 level As
mentioned above, it can be concluded that the Thai Fit program is useful to use in exercise as well.
Keywords: Thai fit program, Maximum oxygen Uptake
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สมรรถภาพทางกายที่ดีเปนเครื่องบงชี้ถึงความแข็งแรงของรางกาย มีผลสงให การทํางานหรือการทํากิ จวัตร
ประจําวัน มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการทํางานของระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ และการไหลเวียนโลหิต เปน
เครื่องบงชี้ถึงสมรรถภาพทางกายของมนุษย วาดีหรือไมดี เพียงใดนั้น การทํางานหรือออกกําลังกาย ตองอาศัยความแข็งแรง
ของหัวใจประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและความอดทนของกลามเนื้อ บุคคลที่มีหัวใจซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานดี มีระบบไหลเวียนโลหิตดีและมีความอดทนของกลามเนื้อดียอมเปนผูไดเปรียบ โดยเฉพาะถาการทํางานนั้นเปนการ
แขงขันกีฬาหรือเปนกีฬาชนิดที่ตองใชการทํางานหนักติดตอกันเปนระยะเวลานาน เชน วิ่งระยะไกล วายน้ํา บาสเกตบอล
ฯลฯ ผูที่มีระบบการทํางานของหัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ และความอดทนของกลามเนื้อดี ก็ยอมจะเปนผู
ชนะในการแขงขัน (Hoeger.2002 ) กลาววาเมื่อมีการออกกําลังกายเปนเวลานาน ผูที่มีสมรรถภาพการทํางานของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนที่ดีกวา จะสามารถนําออกซิเจนเขาสูกลามเนื้อเยื่อไดมาก โดยเฉพาะการนําเอาออกซิเจนเขาสู
กลามเนื้อหัวใจ ซึ่งตองทําหนาที่สูบฉีดมากครั้งกวา ดังนั้น การสงออกซิเจนและความสามารถในการจับออกซิเจนที่สูงจึงแสดง
ถึงประสิทธิภาพของรางกาย ดังนั้นการวัดสมรรถภาพทางกายควรวัดจากการทํางานของหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต
การที่ จ ะทราบถึ งการทํ า งานของหัว ใจและระบบไหลเวียนโลหิต ก็ โ ดยดู จ ากความอดทนของหัวใจและ
ประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตในการปรับตัวใหเขากับสภาพงานที่ทําอยู รวมทั้งความแข็งแรงและความอดทนของ
กลามเนื้อดวย เพราะในขณะที่กลามเนื้อทํางาน หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต มีหนาที่จัดหาพลังงานใหแกกลามเนื้ อ
และนําของเสียที่เกิดจากการทํางานออกไปจากบริเวณกลามเนื้อที่ทํางาน ความตองการพลังงาน และขับถายของเสียของ
กลามเนื้อจะเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนโดยตรงกับความหนักของกิจกรรมที่มีตอ กลามเนื้อ ความตองการพลังงานในขณะออกกําลังจะ
สูงกวาขณะพัก เพราะหัวใจถูกเรงใหทํางานมากขึ้น เพื่อสงโลหิตใหมีการไหลเวียนรวดเร็วขึ้น ประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกลามเนื้อจะขึ้นอยูกับ สมรรถภาพในการทํางานของหัวใจ และหลอดโลหิต โดยเฉพาะในการทํางานที่ยืดเยื้อติดตอกัน
การทําหนาที่ของระบบอวัยวะเหลานี้ จะทํางานไดดี ตองมีหลักการ ดังที่สมาคมเวชศาสตรการกีฬาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
(2010) ใหคําแนะนําเรื่องความเขมขนของการออกกําลังกาย ควรอยูในชวง 60-90% ของอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ หรือ
50-85% ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดดวยระยะเวลา 20-60 นาที ที่ความบอย 3-5 ครั้งตอสัปดาห การออกกําลัง
กายอยาง ถูกตองและสม่ําเสมอ จะทําใหการไหลเวียนของเลือดมากขึ้น จึงทําใหความสามารถในการใชออกซิเจนดีขึ้น และ
สมาคมเวชศาสตรการกีฬาแหงสหรัฐอเมริกายัง ไดเสนอหลักการพื้นฐานในการออกกําลังกาย โดยมี องคประกอบของการออก
กําลังกายตามหลักเกณฑของ “ฟทท” (Frequency Intensity Time Type :FITT) กลาวคือ หลักของความบอยของการออกกาลงักาย
(Frequency of Exercise) คือความบอยในการออกกาลงักาย เปนหลักของความถี่ในแตละสัปดาห โดยควรออกกาลงักาย 3-5 ครั้ง
ตอสัปดาหและตองกระทําอยางสม่ําเสมอไมควรหยุดเกิน 2 วัน จึงจะมีผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางรางกาย ทําใหเกิดความ
ทนทานของปอด หัวใจ สําหรับการออกกําลังกายในจํานวนครั้งงที่นอยกวานี้จะมีผลแคการเผาผลาญพลังงานเทานั้น แตไมมี
ผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย หลักของความหนัก ความแรงของการออกกําลังกาย (Intensity of Exercise) คือระดับ ความ
หนักในการออกกําลังกาย เปนหลักการกําหนดขนาดของการออกกําลังกาย ที่ชวยรักษาระยะเวลา และกาหนดใหรางกายเผา
พลาญพลั งงานจากแหลงสะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ การออกกาลงักายโดย ใชความแรงมากน อยเพี ยงใดนั้นขึ้นอยูกับ
ความสามารถของแตละบุคคล หากออกกําลังกายหนักหรือเบาเกินไปรางกายก็จะเผาผลาญไดไมเต็มที่ โดยใชจํานวนการเตน
ของหัวใจเปนตัวกําหนด โดยหลัก การคํานวณที่เปนที่นิยม คือ การใชคาอัตราการเตน ของหัวใจเปาหมายหลัก โดยอัตราการ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เตนของหัวใจเปาหมายสามารถคํานวณไดจากอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจเทากับ 220 - อายุ (ป ) เปนการวัดดูอัตรา การเตน
ของหัวใจขณะออกกําลังกาย ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับการใชออกซิเจนอยางเพียงพอและ ปลอดภัยโดยแบงขนาดของการ
ออกกําลังกายเปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับต่ํา หมายถึง เมื่อออกกําลังกาย แลวหัวใจเตนประมาณรอยละ 50-60 ของอัตราการเตน
ของหัวใจสูงสุด 2) ระดับปานกลาง หมายถึง เมื่อ ออกกาลงักายแลวหัวใจเตน ประมาณ รอยละ 66-85 ของอัตราการเตนของ
หัวใจสูงสุด และ 3) ระดับสูง หมายถึง เมื่อออกกําลังกายแลวหัวใจเตนมากกวา รอยละ 85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด
ในการออกกําลังกายในปจจุบัน ความสนใจในการออกกําลังกายมีมากขึ้น โดยเฉพาะการมีรูปแบบตาง ๆ ในการ
ออกกําลังกายเชนโปรแกรมการออกกําลังกาย โดยใช แอปพิเคชั่น เชนการออกกําลังกายไทยฟต ในแอปพิเคชั่น ไดลําดับ
ความเขมขน หนัก เบาของการออกกําลังกาย และระยะเวลาไดอยางเหมาะสมเพียงพอกับการพัฒนาความสามารถในการใช
ออกซิเจนไดดี ดังที่ Storen และคณะ (2017)ไดกลาวไววาการฝกในรูปแบบการฝกแบบหนักสลับ เบาที่มีความเขมขนสูง
สามารถที่จะเพิ่มอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้นได 9-13%และแอปพิเคชั่น การออกกําลังกายไทยฟต มีความงายตอการ
เขาถึง พรอมทั้งมีภาพการเคลื่อนไหว ใหทําตามเปนความสะดวกตอการออกกําลังกายอยางยิ่ง
การออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตเปนการการออกกําลังกายอยู 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ Cardio และ Body
Weight Training จะทําใหผูออกกําลังกายมีความสนุกเพลิดเพลินไปกับรูปแบบและเสียงสัญญาน ชวยใหผูออกกําลัง กาย
สามารถออกกํ าลังกายไดตอเนื่องเปนระเวลานานมากขึ้น แตอยางไรก็ตามการออกกําลังกายโดยการออกกําลั งกายตาม
โปรแกรมไทยฟต ยังไมมีการศึกษาถึงความถี่ ที่เหมาะสมที่จะทํา ใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการใชออกซิเจนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดการบาดเจ็บแกผูที่ออกกําลังกายในอนาคต นอกจากนั้นยังไมมีรายงานผลการตอบสนอง ของ
การออกกําลังกายโดยการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตวาเริ่มมีการปรับสภาพ (Adaptation) เมื่อฝกออกกําลังนาน
เทาไร ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลของการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟต ที่มีผลตอความสามารถในการใชออกซิเจน
จากความสําคัญขางตนคณะผูวจิ ัยมีความสนใจทีจ่ ะทราบผลของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด
(VO2max)โดยการทดสอบของ ออสตรานตและไรหมิ่ง (Astrand-Ryhming) เปนวิธีการทดสอบดวยจักรยานวัดงานเพื่อวัด
ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรา งกาย โดยใชเวลาเพียง 6 นาที เปนที่ นิยมใช ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โดยทั่วไปซึ่งเปนองคประกอบความสมบรูณของรางกาย ที่ทําใหนักศึกษาไดรับทราบผลของความสามารถความสามารถในการ
ใชออกซิเจนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งถือไดวา
จะตองเปนครูพลศึกษาในอนาคต และตองมีความเปนผูน ําในการออกกําลังกาย หากไดทราบ ถึงผลที่ออกมาแลวนักศึกษาจะ
ไดนําผลที่ไ ดไ ปพัฒนาทั้งตนเองและยังนําไปแนะนําในการออกกําลังกาย พรอมนํ าไปสงเสริม ใหผู เรียนใหมีการพัฒนา
ความสามารถทางรางกายในการใชออกซิเจนสูงสุดตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษา ผลของการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตที่มตี อความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของรางกาย
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชั้นปที่ 3
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย ภาคตน ปการศึกษา 2563 จํานวน 4 หอง จํานวน 107 คน.
แบงกลุมแบบสุมออกเปน 2 กลุม กลุม 1 เปนกลุมควบคุม 50 คน และกลุม 2 เปนกลุมทดลอง 57 คนโดยใชโปรแกรมการ
ออกกําลังกายไทยฟต ผานการตรวจคุณภาพเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการออกกําลังกายเปนเวลา 12
สัปดาห ในวันจันทร พุธและศุกร ครั้งละ 60 นาที เครื่องมือและอุปกรณในการวิจัยใช จักรยานวัดงาน ยี่หอ Cateye รุน
BC1200 เพื่อใชทดสอบความสามารถของรางกายในการใชออกซิเจนไดสูงสุด โดยวิธกี ารของออสตรานดและไรหมิ่ง (Åstrand
and Rhyming cycle ergometer test) หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของอายุ
น้ําหนัก ชีพจรขณะพัก และผลของคาการใช ออกซิเจนสูงสุดของประชากร กอนการออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 12 ทําการ
วิเคราะห โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาที(t-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธแี อลเอสดี โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการวิจัย

66.19
74.17

13.80
10.80

37.40


19.79

σ
0.69

61.37
73.74

11.08
8.91

ำไพ

น้ําหนัก(กก.)
ชีพจรขณะพัก
(ครั้ง/นาที)
ความสามารถในการ
จับออกซิเจนสูงสุด
กอนทดลอง
(มล./กก./นาที)

σ
0.75

ภัฏร

อายุ(ป)


20.02

พรร

ณี

ผลการศึกษาความสมารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของกลุมที่ 1 และ 2 กอนการออกกําลัง ภายหลังสัปดาหที6 และ
ภายหลังสัปดาหที่ 12 มีคาความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการ
เปรียบเทียบผลของการออกกําลังกายดวยการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตที่สงผลตอความสามารถในการจับออกซิเจน
สูงสุดของรางกาย ระหวางกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 กอนการออกกําลังกาย และภายหลังสัปดาหที่ 6, 12 พบวามีคาเฉลี่ยของ มี
คาความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวยอายุ น้ําหนัก ชีพจรขณะพักและความสามารถ
ในการจับออกซิเจนสูงสุด ของตัวอยางทั้ง 2 กลุม
กลุม กลุมที่ 1 (n = 50)
กลุมที่ 2 (n = 57)

7.21

37.96

4.76

มหา

วิทย

าลัย

ราช

จากตารางที่ 1 จะพบวา ขอมูลพื้นฐานองกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ประกอบไปดวย อายุ น้ําหนัก ชีพจรขณะพักและ
ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดกอนทดลอง มี คาเฉลีย่ ที่ใกลเคียงกัน แตสังเกตไดวา กลุม ที่ 1 จะมีการกระจายของ
ขอมูลคอนขางมากกวา
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด กอนการออกกําลังกาย หลัง
สัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 ของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด (ml./kg./min.)
กอนออกกําลังกาย
หลังสัปดาหที่ 6
หลังสัปดาหที่ 12
กลุมที่ 1
37.40
40.08
40.64

7.21
6.66
8.18
σ
ลุมที่ 2
37.96
40.61
46.01

4.76
4.67
5.10
σ
จากตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกาย
ของรางกายของรางกายกอนการออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 ของกลุมที่ 1 และกลุม ที่ 2 กลุมที่ 1
กอนการออกกําลังกายมีคาเฉลี่ยของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของรางกายของรางกาย37.40 ± 7.21
ml./kg./min. หลัง สัปดาหที่ 6 มีคาเฉลี่ยของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของรางกายของรางกาย
40.08 ± 6.66 ml./kg./min.และหลังสัปดาหที่ 12 มีคาเฉลี่ยของอัตรา การใชออกซิเจนสูงสุด 40.64 ± 08.18ml./kg./min.
กลุมที่ 2 กอนการออกกําลังกายมีคา เฉลี่ยของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของรางกายของรางกาย
37.96 ± 4.76 ml./kg./min. หลัง สัปดาหที่ 6 มีคาเฉลีย่ ของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของรางกาย
ของรางกาย40.61 ± 4.67 ml./kg./min. และหลังสัปดาหที่ 12 มีคาเฉลี่ยของอัตรา การใชออกซิเจนสูงสุด 46.01 ± 5.10
ml./kg./min.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของความสามารถในใชออกซิเจนสูงสุด กอนการออกกําลังกาย หลัง
สัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 ระหวางกลุม ที่ 1 และกลุมที่ 2
t
P
σ

กอนการออกกําลังกาย
กลุม 1
37.40
7.21
-.483
.630
กลุม 2
37.96
4.76
หลังสัปดาหที่ 6
กลุม 1
40.08
6.66
-.484
.637
กลุม 2
40.61
4.67
หลังสัปดาหทื่ 12
กลุม 1
40.64
8.18
-4.13
.000
กลุม 2
46.01
5.10
*P < .05
จากตาราง 3 แสดงการทดสอบคาความแตกตางคาเฉลี่ยของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของ
รางกายของรางกาย พบวากอนการ ออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 6 ระหวางกลุม ที่ 1 และกลุม ที่ 2 มีคา เฉลี่ยของอัตราการใช
ออกซิเจนสูงสุด ไมแตกตางกันยกเวนหลังสัปดาหที่ 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา เพื่อทดสอบคาความแตกตางของคาเฉลีย่ ของอัตราการใช
ออกซิเจนสูงสุด กอนการออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 ของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2

มหา

วิทย

าลัย

ราช

แหลงความ
SS
df
MS
F
P
แปรปรวน
กลุมที่ 1
ระหวางชวงเวลา
1617.373
2
808.687
61.660*
.000
ที่ทดสอบ
ความคาดเคลื่อน
1285.293
98
13.115
กลุมที่ 2
ระหวางชวงเวลา
ที่ทดสอบ
1920.152
2
960.076
199.429*
.000
ความคาดเคลื่อน
539.181
112
4.814
*P < .05
จากตาราง 4 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําเพื่อทดสอบคา ความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของรางกายของรางกายกอนการออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 6และหลัง
สัปดาหที่ 12 ของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดของกลุม ที่ 1 กอนการออกกําลังกาย หลัง
สัปดาหที่ 6และหลังสัปดาหที่ 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคาเฉลี่ยอัตราการใช ออกซิเจนสูงสุด
ของกลุมที่ 2 กอนการออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของคาเฉลี่ยอัตราการใชออกซิเจนสูงสุด กอนการออกกําลังกาย หลัง
สัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 ของกลุมที่ 1และกลุม ที่ 2
ระยะเวลา
กอน
หลังสัปดาหที่ 6
หลังสัปดาหที่ 12

กลุมที่ 1
37.40
40.08
40.64
กอน
37.40
2.68*
0.60*
หลังสัปดาหที่ 6
40.08
0.56*
หลังสัปดาหที่12
40.64
กลุมที่ 2
37.96
40.61
46.01
กอน
37.96
2.65*
8.05*
หลังสัปดาหที่ 6
40.61
5.40*
หลังสัปดาหที่12
46.01
*P < .05
จากตาราง 5 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธขี อง LSD พบวา คาเฉลี่ยของความสามารถใน
การใชออกซิเจน สูงสุดภายในกลุม ที่ 1 กอนการออกกําลังกายแตกตางกับหลังสัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 และคาเฉลี่ย
ความสามารถในการใชออกซิเจน สูงสุดหลังสัปดาหที่ 6 แตกตางกับหลังสัปดาหที่ 12 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และคาเฉลี่ยของความสามารถในการใชออกซิเจน สูงสุดภายในกลุม ที่ 2 กอนการออกกําลังกายแตกตางกับหลังสัปดาหที่ 6
และหลังสัปดาหที่ 12 และคาเฉลีย่ ความสามารถในการใชออกซิเจน สูงสุดหลังสัปดาหที่ 6แตกตางกับหลังสัปดาหที่ 12 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
50

ราช

40
30
20

0

กลุ่มที 2

าลัย

10

กลุ่มที1

ก่อน

หลังสัปดาห ์ที6 หลังสัดาห ์ที12

ภาพที่ 1 ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด กอน-หลังของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตชลบุรี ดวยการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟต

วิทย

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

จากการวิจัยไดศึกษาผลของการออกกําลังกายของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ คณะ
ศึกษาศาสตร วิทยาเขตชลบุรีดวยโปรแกรมการออกกําลังกาย ไทยฟต เปนเวลา 12 ทําใหความสามารถในการใชออกซิเจน
สูงสุดแตกตางกันและเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุม โดยคาความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด เพิ่มขึ้น และยังพบความ
แตกตางระหวางกลุม แสดงวาการออกกําลังกายดวยโปรกแรมไทยฟตนั้นเพิ่มความสามรถในการใชออกซิเจนสูงสุดได
1.จากการศึกษาผลของการออกกําลังกายของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชลบุรีดวยโปรแกรมการออกกําลังกาย ไทยฟต ผลการวิจัยพบวา คาความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของ กลุมที่ 1 เฉลี่ย
อยูที่ 40.64 มล./กก./นาที และกลุมที่ 2 อยูที่ 46.01 มล./กก./นาที กลาวไดวานักศึกษากลุมที่ 2 ซึ่งเปนกลุมทดลองใช
โปรแกรมการออกกําลังกายไทฟต มีคาความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดมากกวา นักศึกษากลุมที่ 1 ทั้งนี้เปนเพราะวา
โปรแกรมการการออกกําลังกาย ไทยฟต สามารถเพิ่มอัตราความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของรางกาย หลังฝก 12
สัปดาห เพราะโปรแกรมการออกกําลังกายมีความหลากหลายและยัง มีระดับความหนักที่เหมาะสมไมนอยไปและไมมากไปจึง
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพิ่มระดับความหนัก ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดได ซึ่งการเพิ่มระดับความหนักสงผลตอการเปลี่ยนแปลง ของรางกาย
อยางคอยเปนคอยไป ในชวงสัปดาหที่ 12 ของอัตราความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของรางกายมีแนวโนมที่ดีขึ้นและ
ไมเกิดการ บาดเจ็บตอกลุมตัวอยางที่เขารับโปรแกรมการฝก ซึ่งถือไดวาเปนระดับความหนักที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงกับ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ( เกริกวิทย พงศศรี และคณะ, 2558) นักกีฬาหลายชนิดตอง อาศัยสมรรถภาพทางกายหลาย
ดานประกอบกัน โดยทั่วไปนักกีฬามักจะไดรับการฝกซอมในรูปแบบเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนควบคูกันไปใน
การพั ฒนาโปรแกรมการฝก เพื่ อ ให ไ ด รับ ผลการตอบสนองจากการฝก ซอ มที่มี ความจํา าเพาะเจาะจงและก า วไปถึงขีด
ความสามารถสูงสุด (รุงชัย ชวนไชยะกูลและคณะ,2552) สมรรถภาพการทํางานของระบบหายใจ และไหลเวียน โลหิต เปน
ปจจัยสําคัญ ที่บอกระดับความสามารถในการใชออกซิเจนของรางกาย ซึ่งการมีสมรรถภาพการจับออกซิเจนที่ดี แสดงถึงความ
สมบูรณของหัวใจในการสูบฉีดโลหิตไปเลีย้ งสวนตาง ๆ ของรางกาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ เซลลตาง ๆ ของกลามเนื้อสามารถ
นําออกซิเจนไปสรางพลังงานไดดี รางกายมีการประสานงานกัน เปนอยางดีของระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต จึงสงผลให
สมรรถภาพทางกายที่ดีดวย( ACSM, 2010) การออกกําลังกายที่ความหนักที่ดีและเหมาะสม ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด
โดยยึดหลักการสราง ความกาวหนาซึ่งจะกําหนดความหนักในชวงแรกไมสูงมาก และเปลี่ยนแปลงปริมาณงานใหมีความหนัก
เพิ่มมากขึ้นการฝกในชวงแรกงาน จะมีขนาดเบา และคอยๆ เพิ่มความหนักของงานขึ้นอยางชา ๆ เพื่อใหรางกายมีการปรับตัว
แบบขั้นกาวหนา ( ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล,2552) การออกกําลังกายที่ตองใชกลามเนื้อมัดใหญในการทํางานโดยเฉพาะการ
เคลื่อนไหวแบบยืดและหดตัวของกลามเนื้อ ตลอดเวลาจะทําใหเพิ่มแรงดันสวนปลาย เปนผลทําใหการไหลเวียนเลือดกลับสู
หัวใจดีขึ้น ทําใหเลือดในหัวใจมีปริมาณมากขึ้น สงผลใหการบีบตัวของหัวใจสงเลือดออกไปไดมากขึ้น ทําใหสวนตาง ๆ ของ
รางกายรับเลือดมากขึ้น จึงเพียงพอตอความตองการของรางกาย ผลที่ไดจากการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่มีตอระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด คือ อัตราการเตนของหัวใจลดลงและอัตราการใชออกซิเจนดีขึ้น ( Bellew และคณะ, 2005) ระบุวาการ
ออกกํา ลั งกายอยางถูก ตองและสม่ําเสมอนั้นทํา ใหการไหลเวียนของเลือด มาเลี้ย งที่บ ริ เวณ ของขอตอ เอ็นหุม ขอ และ
กลามเนื้อที่อยูรอบ ๆ ขอตอมากขึ้น จึงทําใหเนื้อเยื่อตาง ๆ รอบ ๆ ขอตอมีความยืดหยุนและความออนตัวมากขึ้น อยางไรก็
ตามการฝกตามโปรแกรมการออกกําลังกายไทยฟต สามารถที่จะเพิ่มอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้นได จึงสามารถนําไป
เปน รูป แบบการออกกํา ลัง กายเพื่ อ พั ฒนาอัต ราการใชอ อกซิเ จนสู งสุด ไดและเป น แนวทางการออกกํ า ลั งกายที่ มี ความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสงเสริมให ประชาชนหันมาออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมสุขภาพใหมีสมรรถภาพทางกายใน
การดําเนินชีวิตไดเปนปกติและมีความสุข
2.ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุม โดยคาความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด เพิ่มขึ้นสองกลุม ทั้งนี้เปน
เพราะวา โดยธรรมชาติของนักศึกษาในมหาลัยการกีฬาแหงชาติมักชอบออกกําลังกายอยูเสมอมีการฝกและการแขงขัน อยู
ตลอดเวลา จึงสงผลทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด (ชูศักดิ์ เวชแพทยและกันยา ปาละวิวัฒน
,2536) ผูที่อยูในวัยหนุมสาว ที่ผานการฝกความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตเปนเวลา 8-12 สัปดาห จะทําใหสมรรถภาพใน
การจับออกซิเจนสูงสุด เพิ่มขึ้น 5-20 เปอรเซ็นต

ขอเสนอแนะการวิจัย

วิทย

1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาใหมากขึ้นกวา 12 สัปดาห
2. ควรแยกเพศในการศึกษาความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด
3. ควรเพิ่มควรมีการเสริมแรงในการทํากิจกรรมการออกกําลังกายสําหรับนักศึกษา

เอกสารอางอิง

มหา

เกริกวิทย พงศศรี อมรพันธ อัจจิมาพร และ สุภาภรณ ศิลาเลิศเดชกุล (2558). การฝกความแข็งแรงควบคูกับความ
อดทนสําาหรับนักกีฬาประเภทที่มีการแขงขัน แบบหนักสลับชวง.วารสารคณะพลศึกษา มศว. 2 (มกราคม–
มิถุนายน):1-15
ชูศักดิ์ เวชแพทยและกันยา ปาละวิวัฒน (2536). สรีรวิทยาการออกกําลังกาย. พิมพครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ:ธรรกมลการพิมพ.
ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล. (2552). หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
รุงชัย ชวนไชยะกูลและคนอื่น ๆ. (2552). ผลของการอบอุนรางกายตออัตราชีพจรและสมรรถนะในการออกตัวและ การ
วายน้ําระยะสั้นของนักกีฬาวายน้ํา. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา.1(มกราคม- เมษายน): 95135.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กลุมตัวอยางคือผูบริหารและครูจํานวน 331 คน เครื่องมือที่
ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.981
และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
การทดสอบคาเอฟ และการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก 2) เปรี ย บเที ยบภาวะผูนํ าเชิง กลยุทธข องผูบ ริ หาร
สถานศึกษา จําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) แนวทางพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ดานการกําหนด
ทิศทางขององคการ ตองเริ่มดวยการวิเคราะหบริบทขององคกร (SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เพื่อ
การกําหนดวิสัยทัศน หากพบโอกาสใหสงเสริม และสนับสนุน แตพบอุปสรรคใหรวมพัฒนา ทั้งนี้ใหยึดหลัก และทฤษฎีเปน
ที่ตั้ง ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท ความทันสมัยของโลกยุคการเปลี่ยนแปลง และยึดนโยบายสวนกลางเปนหลัก ดานการ
กําหนดกลยุทธ นําวิสัยทัศนที่จัดทําขึ้นจากการวิเคราะหบริบทขององคกรมาใช โดยมีการประชุมบุคลากร กําหนดโครงการ
รองรับ กลยุท ธ และแบง หนา ที่ รับผิด ชอบใหชัดเจน ด า นการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ทํ า โครงการเพื่ อ ตอบสนองกลยุทธให
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคโดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดของสถานศึกษามากที่สุด ดานการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ หลักในการควบคุมคือ กําหนดปฏิทิน ผูรับผิดชอบโครงการ และกําหนดงบประมาณตามโครงการที่ตั้งไวอยาง
ชัดเจน และมีการรายงานโครงการทุกโครงการที่จัดทํา โดยมีเครื่องมือในการประเมินโครงการเพื่อความสมบูรณของกิจกรรม
นั้น ๆ และดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่สืบทอดกันมารุนตอรุน เชน การเคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน การมาปฏิบัติงานแตเชา การไหวพระ การแตงกายใหเรียบรอย การมีสัมมาคารวะ การเปดใจยอมรับความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น เปนตน และดานอื่น ๆ เสริมสรางการเสริมแรง เพื่อสรางขวัญกําลังใจ การเปดใจยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่น และยึดหลักความยุติธรรม เที่ยงตรง
คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ; บทบาทผูบริหารสถานศึกษา

Abstract

มหา

The research aimed to study, compare, and study the strategic leadership of school administrators
under Sisaket Primary Educational Service Area Office 2. The samples consisted of 331 administrators and
teachers. The tools used to collect data were five-point scale questionnaires and structured interviews with
the reliability of 0. 981. The statistics used included frequency, percentage, means, standard deviation, ttest and f-test, and Scheff’s method of paired comparison.
The results showed that 1) the strategic leadership of school administrators under Sisaket Primary
Educational Service Area Office 2 in overall aspect was at high level. 2) The comparison of the strategic
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------leadership of school administrators classified by position, educational qualifications and school size in
overall aspect revealed the difference with a statistically significant level of 0.05. 3) Regarding guidelines for
developing strategic leadership of school administrators, it found that in determining the directions of the
organization, SWOT Analysis must be initially used to find strengths, weaknesses, opportunities, obstacles,
to define vision. When there are chances, they should be promoted, and when there are obstacles, they
should be well- resolved and developed. Theories shall be used and applied in accordance with modern
global contexts. In strategic determination, it suggested that visions should be used. There should be
meetings, projects for each strategy, and clear responsibilities. In putting strategies into practice, it found
that there should be projects that serve the objectives of each strategy according to possibility and
appropriateness of schools. In monitor and evaluation, it suggested that there should be set schedules,
designated persons, allocated budgets, and project reports with a tool to evaluate the project activities. In
building organizational culture, it found that the culture is something that has been passed down from
generations, such as respecting mutual rights, early arrivals, paying homage to the priests, dressing properly,
respecting others, and opening to other people's opinions. Other aspects included reinforcement to raise
morale, openness to the opinions of others and adherence of fairness and precision.
Keywords: Strategic leadership; School administrator

บทนํา

มหา

วิทย

าลัย

ราช

การศึกษาไทยในยุคปจจุบัน เปนยุคสังคมแหงการเรียนรูที่เปดกวาง มีหลากหลายรูปแบบใหมนุษยไดศึกษาคนควา
ดวยตัวเองไดอยางรวดเร็ว โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทย เพื่อให
กาวทันโลกยุคใหมที่ไรขอบเขตภายใตจินตนาการของมนุษยที่สรางขึ้น เปนผลจากการเติบโตของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตาง ๆ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีอิทธิพลกับการจัด
การศึกษาที่ ทําใหสังคมกลายเป นโลกแห งข อมูลขา วสาร และสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา โดยโครงสรางของสัง คมที่
เปลี่ยนไปเหลานี้ผลักดันใหผูบริหารองคกรในปจจุบันตองเตรียมตัวรับมือหรือเตรียมความพรอมใหสามารถบริหารจัดการและ
ดํารงอยูในสังคมปจจุบันและอนาคตได (มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2550) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ให
ความสํ าคัญ ตอการจัดการและพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 80 บังคับใหมีกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ
ประกอบกั บรัฐธรรมนูญและพระราชบัญ ญัติการศึก ษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545
มุงยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพ ไดมีการกระจายอํานาจการบริหารการ
จัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไปใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาและสถานศึก ษาในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาโดยตรง การจั ด องคก ารมี ส ถานะเป น นิ ติ บุค คลตามกฎหมายมหาชน
ที่จัดบริการสาธารณะ ยอมมี อิสระในการบริหารทรัพยากรบุคคล และอํานาจหนาที่ในกรอบที่ กฎหมายใหอํ านาจไว การ
กําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะทําใหสถานศึกษามีอิสระ มีความเขมแข็งในการบริหารเพื่อใหการ
บริหารเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ
โดยรวม (ภารดี อนันตนาวี, 2551: 279) อีกทั้งนโยบายการปฏิรูป การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉ บับ
ปจจุบันยังมีเปาหมายในการพัฒนาเยาวชนใหไปสูคนดี เกง และมีความสุข มุงเนนคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมกับสากลจึงทํา
ใหการศึกษาฝากความหวังไว กับผูบริหารสถานศึกษาเพื่อนําโรงเรียนและหนวยงานไปสูเปาหมายที่วางไว (สุพล วังสินธุ,
2542: 32-36) และ มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู
เป า หมายดั ง กล า ว โดยให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎหมายว า ด ว ยการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละต อ มาได มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดใหมี การแตงตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเพื่อรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติกําหนดวิธีการ การมีสวนรวมของประชาชนใน
การจั ดทํ ารางยุทธศาสตรช าติในการติดตาม การตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมทั้ งกําหนดมาตรการสงเสริม และ
สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทย
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บรรลุ วิสัย ทัศ น “ประเทศไทยมีค วามมั่น คง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน เป นประเทศพัฒนาแลว ดว ยการพั ฒนาตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน (ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีหลักการสําคัญคือ “ยึดคน
เปนศู นยกลางของการพัฒนา” มุงสรา งคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับ คนไทย พัฒนาคนใหมีความเป นคนที่ สมบูรณ มี วินัย ใฝรู
มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น ภายใตวิสัยทัศน
“มุงพั ฒนาผูเรี ยนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” สอดคลองกั บแผนพั ฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ โดยบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ดังกลาวไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ อ งการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง ประสานสัม พั น ธมี ความสามารถในการระดมและใช ท รัพ ยากรเพื่อ การบริ ห ารอย า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบไดวาเปนจอมทัพสําคัญที่จะนําพาองคการใหกาวไปในกระแส
แหงการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน นําไปสูเปาหมายที่พึงประสงค โดยการกําหนด
เปน ยุ ท ธศาสตรการจัด การศึก ษาสูก ารปฏิบั ติที่แ สดงใหเห็นศักยภาพคุณ ภาพ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสูง สุ ดในการบริ หารจั ด
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนผูนําสถานศึกษาตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในการดาเนินการ ตลอดจน
ตองมีภาวะผูนําเพื่อนําสถานศึกษาบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 6 กลาวคือ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อใหระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการ
บริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสและเปนทีย่ อมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงให
มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอํานาจลงไปสูสวนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผูเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ สู ง ขึ้ น มี ศั ก ยภาพเพื่ อ ไปประกอบอาชี พ ในท อ งถิ่ น ได ( แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง รูปแบบของผูนําเชิงกลยุทธเริ่มตนจาก
การเปนผูนําที่มีมีวิสัยทัศน หมายถึง ผูนําที่มองการณไกลในอนาคตถึงสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในระยะยาวขางหนา เชน 5-10 ป
และวางแผนกลยุทธเพื่อไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่ตั้งใจไว ผูนํากลยุทธมีความสนใจตอสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบ
ตอการกําหนดกลยุทธ นโยบายดานการบริหารในทุกระดับชั้น ซึ่งประกอบดวย การสรางกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกและขีดสมรรถนะภายใน การวิเคราะหและเลือกกลยุทธเพื่อการนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ (เนตร
พัณณา ยาวิราช 2549: 15) ฮวย (Huey, 1994) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธเปนการปฏิบัติหนาที่หลายดานที่ผนู ําตองเกี่ยว
ซองกับบุคคลอื่นเพื่อชวยองคกรใหรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน และสรางความยืดหยุนใหกับองคกร
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตความรับผิดชอบทั้งองคกร และคอนติโน (Contino,
2004) กลาวเนนถึงการใชแรงจูงใจ และเทคนิคในการจูงใจอยางเหมาะสม โดยใชวิธีการจูงใจที่หลากหลาย และมีประสิทธิผล
เพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จรวมถึงการใชการสื่อสารอยางสม่ําเสมอหลากหลายโดยเนนการสื่อสารแบบสองทาง
(Two-Way-Communication)

มหา

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหเห็นวาภาวะผูนําเชิงกลยุทธในการบริหารสถานศึกษาสําคัญยิ่ง ซึ่งแนวทางการเปน
ผูนําที่แตกตางกันนั้นมีผลตอวิสัยทัศน และทิศทางการเติบโต และความสําเร็จที่อาจเกิดขึ้นในองคการ และเพื่อใหการบริหาร
จัดการความเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ ความสําคัญดังกลาวขางตนจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เพื่อนําผลที่ไดจากงานวิจัยไปใชในการ
วางแผนพั ฒนาสถานศึ ก ษา ตลอดจนการปรับ ปรุ งการบริห ารงานของสถานศึก ษา สั งกัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา ชุมชน สังคม และผูเรียน
อันเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาชาติสืบไป
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงคของการวิจัย

พรร

ณี

1. เพื่อ ศึ กษาระดับ ภาวะผูนํา เชิง กลยุทธของผูบริห ารสถานศึก ษา สังกั ด สํานั กงานเขตพื้ น ที่การศึก ษาประถมศึ กษา
ศรีสะเกษ เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู นําเชิงกลยุทธของผูบริห ารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษา
ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อ ศึ กษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา เชิ งกลยุทธของผูบ ริห ารสถานศึก ษา สั งกัด สํ านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ำไพ

วิธีดําเนินการวิจัย

วิทย

ผลการวิจัย

าลัย

ราช

ภัฏร

ในการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 2 มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปการศึกษา 2564 จาก 180 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 168 คน และ
ครูผูสอน จํานวน 2,076 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 2,244 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 331 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 24 คน เปนครูผูสอน จํานวน 306 คน โดยใชวิธีการเทียบสัดสวนและสุมกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) และการเทียบสัดสวน
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูบริหารตนแบบในดานการบริหารงานวิชาการ จํานวน 5 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง
การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจหาคาดัชนีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC) และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.981
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) (Arithmetic Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) การทดสอบคาทีแบบเปนอิสระกัน (t-test Independent Sample)
การทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชวิธีของเซฟเฟ (Scheffé’s Method) โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 2 สรุปได ดังนี้

มหา

1. ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 ผลปรากฏดังตาราง
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ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน

n = 331
xs
S.D.
แปลผล
1. ดานการกําหนดทิศทางขององคการ
4.37
0.40
มาก
2. ดานการกําหนดกลยุทธ
4.37
0.43
มาก
3. ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
4.41
0.43
มาก
4. ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ
4.42
0.45
มาก
5. ดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ
4.43
0.42
มาก
รวมเฉลี่ย
4.40
0.38
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรี ส ะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา น อยูในระดับ มาก ( x =4.40, S.D.=0.38) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายดานโดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือดาน
ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการกําหนดกลยุทธ ดานการกําหนดทิศทางขององคการ
ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 โดยจําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ผลปรากฏดังตาราง

ภัฏร

ำไพ

พรร

รายการ

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 2 โดยจํ า แนกตามตํ า แหน ง ด ว ยการทดสอบค า ที แ บบเป น อิ ส ระกั น (t-test
Independent Sample)
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผสู อน
รายการ
t
P-Value
.x
S.D.
. x
S.D.
1. ดานการกําหนดทิศทางขององคการ
4.66
0.29
4.35
0.40
3.802
0.000*
2. ดานการกําหนดกลยุทธ
4.50
0.53
4.36
0.42
1.560
0.120
3. ดานการนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ
4.59
0.55
4.40
0.42
2.117
0.035*
4. ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ
4.72
0.27
4.39
0.46
3.520
0.000*
5. ดานการสรางวัฒนธรรมการทํางาน
4.64
0.31
4.41
0.42
2.601
0.010*
ขององคการ
เฉลี่ย
4.62
0.33
4.38
0.38
3.068
0.002*
*p<0.05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการกําหนดกลยุทธ ไมแตกตางกัน นอกจากนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยจําแนก ตามคุณวุฒิทางการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผสู อน
รายการ
t
P-Value
.x
S.D.
. x
S.D.
1. ดานการกําหนดทิศทางขององคการ
4.33
0.40
4.46
0.39
-2.735
0.007*
2. ดานการกําหนดกลยุทธ
4.34
0.44
4.42
0.42
-1.619
0.106
3. ดานการนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ
4.38
0.43
4.47
0.43
-1.683
0.093
4. ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ
4.40
0.44
4.47
0.47
-1.346
0.179
5. ดานการสรางวัฒนธรรมการทํางาน
4.40
0.44
4.48
0.38
-1.538
0.125
ขององคการ
เฉลี่ย
4.37
0.39
4.46
0.36
-2.001
0.046*
*p<0.05

1. ดานการกําหนดทิศทางของ
องคการ

SS

df

MS

F

P-Value

1.541
50.996
52.537
2.088
60.086
62.174
0.379
61.564
61.943
1.255
66.177
67.432
2.112
56.327
58.439
0.947
46.171
47.118

2
328
330
2
328
330
2
328
330
2
328
330
2
328
330
2
328
330

0.770
0.155

4.955

0.008*

1.044
0.183

5.698

0.004*

0.189
0.188

1.009

0.366

0.628
0.202

3.110

0.046*

1.056
0.172

6.150

0.002*

0.474
0.141

3.365

0.036*

าลัย

2. ดานการกําหนดกลยุทธ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

ราช

คุณภาพ

ภัฏร

จากตารางที่ 3 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การกําหนดทิศทางขององคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4 แสดงการเปรีย บเที ย บภาวะผูนํา เชิ งกลยุ ทธ ข องผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

3. ดานการนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ

วิทย

4. ดานการควบคุมและประเมิน
กลยุทธ
5. ดานการสรางวัฒนธรรม
การทํางานขององคการ

มหา

เฉลี่ย

*p<0.05

จากตารางที่ 4 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา กลุมตัวอยางตามขนาด
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการกําหนดทิศทางของ
องคการ ดานการกําหนดกลยุทธ ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ และการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน เมื่อพบความแตกตาง ผูวิจัยจึงทําการเปรียบเทียบ
รายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé’s Method) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษา ดานการกําหนดทิศทางขององคการ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง
มีความคิดเห็นแตกตางกับสถานศึกษาขนาดใหญ/ใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานการกําหนดกลยุทธ
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกตางกับสถานศึกษาขนาดใหญ/พิเศษ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกตางกับสถานศึกษาขนาดใหญ/ใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน และดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา
สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกตางกับสถานศึกษาขนาดใหญ/ใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน

าลัย

สรุปผลและอภิปรายผล

ราช

ภัฏร

3. แนวทางพัฒ นาเกี่ ยวกับ ภาวะผูนํา เชิงกลยุ ทธข องผูบ ริห ารสถานศึกษา สั งกัด สํ านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบวา ดานการกําหนดทิศทางขององคก าร ตองเริ่มด วยการวิเคราะหบ ริ บทขององค ก ร
(SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เพื่อการกําหนดวิสัยทัศน หากพบโอกาสใหสงเสริม และสนับสนุน แต
พบอุปสรรคใหรวมพัฒนา ทั้งนี้ใหยึดหลัก และทฤษฎีเปนที่ตั้ง ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท ความทันสมัยของโลกยุคการ
เปลี่ยนแปลง และยึดนโยบายสวนกลางเปนหลัก ดานการกําหนดกลยุทธ นําวิสัยทัศนที่จัดทําขึ้นจากการวิเคราะหบริบทของ
องคกรมาใช โดยมีการประชุมบุคลากร กําหนดโครงการรองรับกลยุทธ และแบงหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน ดานการนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติ ทําโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคโดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดของ
สถานศึกษามากที่สุด ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ หลักในการควบคุมคือ กําหนดปฏิทิน ผูรับผิดชอบโครงการ และ
กําหนดงบประมาณตามโครงการที่ตั้งไวอยางชัดเจน และมีการรายงานโครงการทุกโครงการที่จัดทํา โดยมีเครื่องมือในการ
ประเมินโครงการเพื่อความสมบูรณของกิจกรรมนั้น ๆ ดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคกร วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่ง
ที่สืบทอดกันมารุนตอรุน เชน การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การมาปฏิบัติงานแตเชา การไหวพระ การแตงกายใหเรียบรอย
การมีสัมมาคารวะ การเปดใจยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น เปนตน และดานอื่น ๆ เสริมสรางการเสริมแรง เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจ การเปดใจยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และยึดหลักความยุติธรรม เที่ยงตรง

มหา

วิทย

ผลการวิจัยเรื่องภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 2 สรุปได ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนดังนี้
1.1 ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 7.55 และดํารงตําแหนงครูผูสอน คิดเปนรอยละ 92.45
1.2 คุณวุฒทิ างการศึกษา ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 66.46 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 33.54
1.3 ขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 46.22 ขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 50.76 และขนาดใหญ/ขนาด
ใหญพิเศษ คิดเปนรอยละ 3.02
2. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานการสรางวัฒนธรรม
การทํางานขององคการ ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการกําหนดทิศทางขององคการ
และดานการกําหนดกลยุทธ ตามลําดับ
3. เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
3.1 การเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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วิทย

าลัย

ราช
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ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.05 เมื่ อพิจารณาเป นรายดานพบวา การกําหนดทิศทางขององคการ ดานการนํากลยุทธไปปฏิบั ติ ดานการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ และดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนั้นไมแตกตางกัน
3.2 การเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การกําหนดทิศทางขององคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน
3.3 การเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน นอกนั้นมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. แนวทางการพั ฒ นาภาวะผูนํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ดานการกําหนดทิศทางขององคการ ตองเริ่มดวยการวิเคราะหบริบทขององคกร (SWOT Analysis) หาจุด
แข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เพื่อการกําหนดวิสัยทัศน หากพบโอกาสใหสงเสริม และสนับสนุน แตพบอุปสรรคใหรวมพัฒนา
ทั้งนี้ใหยึดหลัก และทฤษฎีเปนที่ตั้ง ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท ความทันสมัยของโลกยุคการเปลี่ยนแปลง และยึดนโยบาย
สวนกลางเปนหลัก
4.2 ดานการกําหนดกลยุทธ นําวิสัยทัศนที่จัดทําขึ้นจากการวิเคราะหบริบทขององคกรมาใช โดยมีการประชุม
บุคลากร กําหนดโครงการรองรับกลยุทธ และแบงหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน
4.3 ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ทําโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม และความเปนไปไดของสถานศึกษามากที่สุด
4.4 ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ หลักในการควบคุมคือ กําหนดปฏิทิน ผูรับ ผิดชอบโครงการ และ
กําหนดงบประมาณตามโครงการที่ตั้งไวอยางชัดเจน และมีการรายงานโครงการทุกโครงการที่จัดทํา โดยมีเครื่องมือในการ
ประเมินโครงการเพื่อความสมบูรณของกิจกรรมนั้น ๆ
4.5 ดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่สืบทอดกันมารุนตอรุน เชน การ
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การมาปฏิบัติงานแตเชา การไหวพระ การแตงกายใหเรียบรอย การมีสัมมาคารวะ การเปดใจยอมรับ
ความคิดเห็นของบุคคล เปนตน
4.6 ดานอื่น ๆ เสริมสรางการเสริมแรง เพื่อสรางขวัญกําลังใจ การเปดใจยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และยึด
หลักความยุติธรรม เที่ยงตรง
จากผลการวิ จั ย เรื่อ ง ภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่อภิปราย ดังนี้
1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต
2 จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมรายดานอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสรางวัฒนธรรม
การทํางานขององคการ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการกําหนดทิศทางขององคการและดานการกําหนดกลยุทธ
เหตุเนื่องมาจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ไดนํากลยุทธจากหนวยงานตนสังกัดมา
ปฏิบัติโดยมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเครงครัด ซึ่งกลยุทธของผูบริหารที่ดีจะสงผลใหจะสงผลตอองคการนั้นดี
ดวย ซึ่งสอดคลองกับ จักรกฤษณพันธโพคา (2558: 105) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ภาพรวมและรายดานอยูใ นระดับมาก สอดคลองกับ นวลจันทร จุนทนพ
(2559: 56-57) ไดศึกษา บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด ผลการวิจัยพบวา บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด โดยรวมอยูในระดับ มาก สอดคลองกับ เยาวรินทร ยิ้มรอด (2559: 99 - 100) ไดศึกษา ภาวะผูนํา เชิ งกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษากับคุณภาพผูเรียน ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
ภาคตะวันตกผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน ภาค
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตะวันตก โดยภาพรวมและรายดานอยูระดับมาก สอดคลองกับ รุงนภา นิรงบุตร (2561: 102) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ วัชรพงษ
สําราญรมย (2561: 96) ไดศึกษา ความคิดเห็นของขาราชการครูตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของขาราชการครูตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกํารบริหํารสวนจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับ มัทนิตา คง
ชวย (2562: 100) ไดศึกษา เรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ขวัญทิรา ทิราวงศ (2563: 55) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํ าเชิงกลยุทธของผู บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ขาราชการครูโดยรวมอยูในระดับมาก
2. เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการกําหนดกลยุทธ ไมแตกตางกัน นอกจากนั้นมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากมุมมองตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนทั้งในแงของลักษณะการบริหาร หรือมุมมองสวนบุคคลที่มีตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึ กษา
สอดคลองกับ สุรีย อินภู (2558: 361) ไดศึกษา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผู บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็นของขาราชการครู จําแนก
ตามตําแหนงการทํางาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การกําหนดทิศทางขององคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน สอดคลองกับ รุงนภา นิรงบุตร (2561: 102) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน
2.3 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน นอกนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 สาเหตุที่เป นเชนนี้อ าจเนื่อ งมาจากขนาดของสถานศึกษาที มีค วามแตกตางกั น ทั้งในด า นบริบ ท
งบประมาณ และบุคลากรที่นอยกวา จึงสงผลตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธข องผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สอดคลองกับ นวลจันทร จุนทนพ (2559: 56-57) ไดศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธของผูบริหาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธข องผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จํ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เมื่อ
พิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ พัชรี พิมพิลา (2559: 108) ไดศึกษาเรื่อง
การศึกษาสภาพและปญหาการวางแผนกลยุทธของผบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการวางแผนกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมมีสภาพและปญหา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ รุงนภา นิรงบุตร (2561: 102) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จําแนกตามขนาดในภาพรวม พบวา แตกตางกัน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ วัชรพงษ สําราญรมย (2561: 96) ไดศึกษา ความคิดเห็นของขาราชการ
ครูตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของขาราชการครูตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจั งหวัดนครราชสีมา
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผูบริหารสถานศึกษา ไดเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่เห็นวาควรนํามาเปนแนวทางการพัฒนา ไดแก ดานการกําหนดทิศทางของ
องคการ โดยการกําหนดทิศทางขององคการตองเริ่มดวยการวิเคราะหบริบทขององคกร (SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดออน
โอกาส อุปสรรค เพื่อการกําหนดวิสัยทัศน หากพบโอกาสใหสงเสริม และสนับสนุน แตพบอุปสรรคใหรวมพัฒนา ทั้งนี้ใหยึด
หลัก และทฤษฎีเปนที่ตั้ง ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท อาศัยความทันสมัยของโลกยุคการเปลี่ยนแปลง และยึดนโยบาย
สวนกลางเปนหลัก สอดคลองกับ วัชรพงษ สําราญรมย (2561: 96) ไดศึกษา ความคิดเห็นของขาราชการครูตอภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สรุปไดดังนี้ 1) ดานการ
กําหนดทิศทางองคกร ผูบริหารสถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย แผนงานและโครงการเพื่อสอดคลองกับการจัดการศึกษาของประเทศและบริบทของ สถานศึกษาเพื่อมุงสู
การเปนประชาคมอาเซียนมุงเนนการปฏิบัติงานแบบโปรงใส 2) ดานการกําหนดกลยุทธผูบริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางใน
การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพพรอมในการแขงขัน ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะ
อยางมีคุณภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง 3) ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการ
ประชุมรวมกันเพื่อกําหนดความรับผิดชอบในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดําเนินงานตอผูที่เกี่ยวของเพื่อ
นํามาพัฒนางาน

จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง ภาวะผู นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผูวิจัยขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาดังตอไปนี้

าลัย

1. ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ผูบ ริ หารสถานศึก ษาสามารถใชเปน แนวทางในการบริหารการศึกษาที่เ กิดขึ้ น ในสถานศึกษาไดอ ยา ง
เหมาะสม

วิทย

1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรนําหลักการภาวะผูนําเชิงกลยุทธ นําไปใชในการบริหารสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคของความกาวหนาทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ดานการกําหนดทิศทางขององคการ เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อการกําหนดวิสัยทัศน
2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดานการเสริมแรง เพื่อสรางขวัญกําลังใจดานการเปดใจยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
และดานความยุติธรรม เที่ยงตรง

มหา

เอกสารอางอิง

ขวัญทิรา ทิราวงศ. (2563). ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 37(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยพะเยา
จักรกฤษณ พันธ โพคา. (2558). การบริหารเชิง กลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาปทุมธานี(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
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การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่อ 1) สรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ใชและไมใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน
การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและสรางรูปแบบการประเมนตนเองดวยระบบออนไลน เครื่องมือการวิจัยเปนแบบประเมิน
คุ ณภาพรูป แบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน และ 2) ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน โดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมิน ดานหลักสูตรและการสอน และการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ดานละ 1 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การทดลองใชรูปแบบ
ประเมินตนเองดวยระบบออนไลน ทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมทดลองและกลุมควบคุม หองละ 35
คน ใชเวลา 4 สัปดาห เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบประเมินตนเองตามจุดประสงคการเรียนรู แบบประเมินตนเองดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบ
ประเมินตนเองดานเจตคติทางวิทยาศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) รูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ (1) การตั้งเปาหมายดาน
ผูเรียน (2) การจัดการเรียนรู และ (3) การตรวจสอบและใหขอมูลยอนกลับ รูปแบบมีมาตรฐานดานความถูกตองอยูในระดับ
มากที่สุด มีมาตรฐานดานความเปนไปได มาตรฐานดานความเปนประโยชน และมาตรฐานดานความเหมาะสมอยูในระดับมาก
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน พบวา หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนของกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
คําสําคัญ : การประเมินตนเอง, ระบบออนไลน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

Abstract

มหา

The objectives of this research were to : 1) create the online self-assessment system to develop
learning achievement in the learning area of science for Mathayom suksa 3 students, 2) compare the pretestposttest of learning achievement through online self- assessment system, and 3) compare the learning
achievement of experimental and control groups
The research was divided into 2 phases. In phase I, the online self-assessment to promote learning
achievement in Science for Mattayomsuksa 3 was created using two steps : 1) reviewing related documents
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------and research for creating the online self-assessment with a quality assessment of the online self-assessment
as a research tool, and 2) validating the online self-assessment by experts in measurement and evaluation,
curriculum and instruction and science teaching. The data were analyzed using mean and standard
deviation. In phase II, the 4-week pilot study of the online self-assessment with experimental and control
groups of 35 Matthayomsuksa 3 students in each group was carried out. The research tools were the pretestposttest of science achievement, self- assessments of scientific process and scientific attitudes. The data
were analyzed using mean, standard deviation and t-test.
The findings revealed that : 1) the online self- assessment to promote learning achievement in
science for Mattayomsuksa 3 consisted of three components including goal setting towards students,
learning management, and evaluation and feedback. The model had the highest level of accuracy standard,
while feasibility, utility and propriety standards were at a high level, and 2) the learning achievement after
using the online self-evaluation was significantly higher than that before using the online self-evaluation at
the .01 level, and 3) the posttest scores of the experimental group was significantly higher than that of the
control group at the .01 level.
Keywords: Self-assessment, Online System, Science Academic Achievement
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การวัดผล ประเมินผลการเรียนรูทางวิทยาศาสตร มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เปนการตรวจสอบผูเรียนเกี่ ยวกับ
ความรู ความคิด กระบวนการเรียนรู เจตคติทางวิทยาศาสตรและผลการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งมีเปาหมายเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรปญหาที่ครูสวนมากพบคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํามาก จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ปการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลีย่ ระดับโรงเรียนเทากับ 28.02 ซึ่งตํากวาระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 30.07 (http://www.newonetresult.niets.or.th) สาเหตุประการหนึ่งอาจเปนเพราะวาผูเรียนไมสามารถตรวจสอบ
จุดเดน จุดดอยและขอบกพรองของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวและไมสามารถนําผลการประเมินไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น ซึ่งการประเมินตนเองจะชวยใหผูเรียนใชผลการประเมินในการปรับปรุงผลงานของตนเอง (สมหวัง
พิธิยานุวัฒน, 2551: 223 - 224) การประเมินตนเองจึงสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคลองกับการประเมินทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เปนการนําประโยชนของผลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมาปรับปรุงแกไขและใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
การทดสอบและประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีมีการใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทําใหมีความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับ
ผูเรียนไดโดยตรง การนําโปรแกรม Google classroom มาใชในการประเมินตนเองของนักเรียน เพื่อชวยใหการมีเก็บขอมูล
ไดโดยไมตองสิ้นเปลืองกระดาษ ประหยัดเวลา นักเรียนสามารถติดตามการสงงานตามกําหนดเวลาได และการทําแบบทดสอบ
แบบเกาทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใชการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเปนแนวทางที่จะชวยให
ผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

มหา

1. เพื่อสรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชและไมใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
260

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

ผูวิจัยแบงขั้นตอนการดําเนินการออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. ผูใหขอมูล
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมิน จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและการสอน จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อ
พั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 3 ประกอบดวย 3
องคประกอบ ไดแก (1) การตั้งเปาหมายดานผูเรียน (2) การจัดการเรียนรู และ (3) การตรวจสอบและการใหขอมูลยอนกลับ
เปนแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จําแนกเปน 1) มาตรฐานดานความถูกตอง 2) มาตรฐานดานความ
เหมาะสม 3) มาตรฐานดานความเปนไปได และ 4) มาตรฐานดานความเปนประโยชน และมี พื้นที่ใหผูเ ชี่ยวชาญเขี ย น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 ทุกขอ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการประเมินตนเองเพื่อมาจัดทํารางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พรอมแบบ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน ใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คนพิจารณา
4. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลจากการประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 การทดลองใชรูปแบบประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. ผูใหขอมูล
กลุมทดลอง เปนนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนปกติและมีการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน จํานวน
35 คนและกลุมควบคุมเปนนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนปกติแลวทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเมื่อจบจุดประสงค
การเรียนรูทั้งหมด จํานวน 35 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 แบบ ไดแก 1) แบบทดสอบมี 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20
ขอ และแบบทดสอบประเมินตนเองตามจุดประสงคการเรียนรู เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 คาความยากงาย อยูระหวาง 0.23-0.73 และคาอํานาจจําแนกอยูที่
0.2 ขึ้นไป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.71 และแบบทดสอบประเมินตนเองตาม
จุดประสงคการเรียนรูมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77 2) แบบประเมินตนเองดานทักษะทางวิทยาศาสตร เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ ทักษะทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการตีความและลงขอสรุป ทักษะการ
จําแนกประเภท ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ และ
ทักษะการตีความและลงขอสรุป มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 และ 3) แบบประเมินตนเองดานเจตคติทางวิทยาศาสตร เปน
แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
มีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทดสอบกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอน
เรียน เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จํานวน 20 ขอ ใน Google classroom
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พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองทั้งกลุมทดลองและกลุม ควบคุม โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ เมื่อ
เรียนจบแตละจุดประสงคการเรียนรู กลุมทดลองจะเขาหองเรียน Google classroom เพื่อทําแบบทดสอบประเมินตนเอง
และแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามจุดประสงคการเรียนรู
3. เมื่อผูเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม เรียนจบเนื้อหาทั้งหมดแลว ผูวจิ ัยไดทําการทดสอบหลังเรียน
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จํานวน
20 ขอ โดยเขาทําแบบทดสอบในหองเรียน Google classroom และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการนําคะแนนทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมาคํานวณหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเปรียบเทียบระหวางกลุม โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) และ
คํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม แลวนํามาเปรียบเทียบคะแนนทั้งสองกลุมโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test)

ผลการวิจัย

ภัฏร

ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการสรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวทิ ยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน ประกอบดวย
3 องคประกอบ คือ 1. การตั้งเปาหมายดานผูเรียน 2. การจัดการเรียนรู และ 3. การตรวจสอบและใหขอมูลยอนกลับ ดังภาพ
ที่ 1
รูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. การตั้งเปาหมายดาน
ผูเรียน

2. การจัดการเรียนรู

(1) จุดประสงคการเรียนรู
ตามตัวชี้วัด

าลัย

(1) ความรู (K)

ราช

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

(2) ทักษะกระบวนการ (P)
(3) เจตคติ (A)

(2) ประเมินตนเองแบบ
ออนไลน

3. การตรวจสอบและการใหขอมูล
ยอนกลับ
(1) การดําเนินการกอนการจัดการ
เรียนรู
(2) การดําเนินการระหวางการจัดการ
เรียนรู

มหา

วิทย

(3) การดําเนินการหลังการจัดการ
เรียนรู
ภาพที่ 1 รูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เมื่อไดรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลนและใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คนประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
ประเมินตนเองดวยระบบออนไลน ผลการประเมินเรียงตามลําดับ ดังนี้ มาตรฐานดานความถูกตอง มีคุณภาพระดับมากที่สุด
(M= 4.56) มาตรฐานดานความเปนไปได มีคุณภาพระดับมาก (M = 4.44) มาตรฐานดานความเปนประโยชน มีคุณภาพระดับ
มาก (M = 4.42) และมาตรฐานดานความเหมาะสม มีคุณภาพระดับมาก (M = 4.40)
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีคะแนนเฉลีย่ รวม 12.94 สูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวม 9.94 คะแนน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังผลในตารางที่ 1
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง
กลุมทดลอง
n
S.D.
t
p
X̅
กอนเรียน
35
9.94
2.60
5.749
.00*
หลังเรียน
35
12.94
1.88
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชและไมใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยรวม 12.94 สูงกวากลุมควบคุมซึ่งมีคะแนนเฉลีย่ รวม 11.43
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทีร่ ะดับ .01 ดังผลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
n
S.D.
t
p
X̅
กลุมทดลอง
35
12.94
1.88
3.38
0.001*
กลุมควบคุม
35
11.43
1.87
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ภัฏร

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
องคประกอบของรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรี ย นรู วิท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรีย นชั้ นมั ธยมศึก ษาป ที่ 3 ประกอบด วย 3 องคป ระกอบ คื อ องคป ระกอบที่ 1 การ
ตั้งเปาหมายดานผูเรียน ประกอบดวย (1) ความรู (2) ทักษะกระบวนการ และ (3) เจตคติ ซึ่งเปนองคประกอบที่สอดคลองกับ
การออกแบบหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ โดยกําหนดเปาหมายการเรียนรูแ ละเป าหมายในการวัดผลการเรียนรู ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งดานความรู ความสามารถ และดานเจตคติ (จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2560: 3) และตองกําหนดใหสอดคลองกับสาระ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู และสะทอนการพัฒนาดวย (ชาตรี เกิดธรรม, 2560: 2) องคประกอบที่ 2 การ
จัดการเรียนรู ประกอบดวย (1) จุดประสงคการเรียนรูตามตัวชี้วัด และ (2) ประเมินตนเองแบบออนไลน สอดคลองกับแนว
ทางการออกแบบหน วยการเรียนรูแ บบยอนกลับ คือ การกําหนดหลักฐานการเรียนรูจ ากจุดประสงคการเรียนรูและการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งองคประกอบนี้สอดคลองกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2558) จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2560) และการ
ประเมินตนเองแบบออนไลนชวยใหผูเรียนประเมินตนเองไดงาย ใหขอมูลยอนกลับไดทันที ทําใหผูเรียนหาจุดเดน จุดที่ควร
พัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็ว สามารถใชไดงาย ใชไดในทุกสถานที่ที่มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (พงศธารา วิจิตเวชไพศาล,
2552: 33) องคประกอบที่ 3 การตรวจสอบการใหขอมูลยอนกลับ ประกอบดวย (1) การดําเนินการกอนการจัดการเรียนรู (2)
การดําเนิ นการระหวางการจัดการเรียนรู และ (3) การดํา เนินการหลังการจัดการเรียนรู ซึ่งการตรวจสอบและให ขอมูล
ยอนกลับครอบคลุมการประเมินกอนเรียนและหลังเรียน โดยครูสามารถใชผลการประเมินยอนกลับไปยังผูเรียน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนลักษณะสําคัญของการประเมินตนเองของผูเรียน ทําใหเห็นจุดออนของตนเองจะเกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองและยกระดับคุณภาพงานอยางตอเนื่อง (สุพักตร พิบูลย, 2550: 4) และคุณภาพของรูปแบบการประเมินตนเอง
ดวยระบบออนไลน มีคุณภาพสอดคลองตามมาตรฐานของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1981) (อางถึงในศิริชัย กาญจนวาสี,
2550: 178-180) โดยมี 1) มาตรฐานดานความถูกตอง คุณภาพระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้เพราะรูปแบบการประเมินตนเองมี
เทคนิควิธที ี่ถูกตอง มีเกณฑการประเมินชัดเจน และทําใหผลการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพของผูเรียนถูกตองตามความ
เปนจริง 2) มาตรฐานดานความเปนไปได คุณภาพระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะ รูปแบบการประเมินตนเองสามารถนําไปใชได
จริง เปนที่ยอมรับและมีความคุมคาในการนําไปใช 3) มาตรฐานดานความเปนประโยชน คุณภาพระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะ
รูปแบบการประเมินตนเองมีการรวบรวมขอมูลอยางครอบคลุม ตอบสนองความตองการใชผลการประเมินของผูเกี่ยวของ
ทันเวลา สามารถชวยครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถจัดการเรียนรูและประเมินตนเองได ชวยกระตุนใหผูเรียน
เกิ ดการพัฒนาอยางตอเนื่ อง และชวยใหครูปรับเปลี่ยนวิธีก ารประเมินหรือพัฒนาการจัดการเรีย นรูอยา งถู กตอง และ4)
มาตรฐานดานความเหมาะสม คุณภาพระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะ รูปแบบการประเมินตนเองมีองคประกอบเหมาะสม
263

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเสนอแนะการวิจัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีหลักการวัดและประเมินตนเอง เปนธรรม โปรงใส สามารถแกปญหาความขัดแยงในการประเมิน
มีการประเมินทั้งจุดเดนและจุดดอยของสิ่งที่มุงประเมิน และมีผูดําเนินการประเมินหลากหลาย ทําใหไดขอมูลผลการประเมิน
อยางรอบดาน
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นกอนและหลังการใชรู ปแบบการประเมิน ตนเองดวยระบบ
ออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 12.94 สูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรวม 9.94 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการ
ประเมินตนเอง พบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา การ
ประเมินตนเองดวยระบบออนไลนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดจริง ทั้งนี้เปนเพราะรูปแบบการประเมินตนเองสามารถตรวจสอบจุดเดน จุดดอยและขอบกพรองของ
ตนเอง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว และนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ McDonald and Boud (2003) ที่กลาววาการฝกประเมินตนเองสามารถสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชและไมใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนของกลุมพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช
แบบประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยรวม 12.94 สูงกวานักเรียนที่ไมใชแบบประเมินตนเอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวม 11.43 เมื่อเปรียบ
เปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวากลุมทดลองสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ใชการ
ประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่ไมใชการประเมินออนไลน ทั้งนี้เปนเพราะการประเมินตนเองทําใหนักเรียนได
ฝกประเมินตนเองพรอมทั้งมีการใหขอมูลปอนกลับแกตนเอง จึงทําใหทราบถึงขอบกพรองเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา
ตนเองใหดียิ่งขึ้น

วิทย

าลัย

1. ถาจะนํารูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจรูปแบบการประเมินตนเอง
2. รูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน สามารถนําไปปรับใชกับระดับชั้นอื่นหรือในกลุมสาระการเรียนรู
อื่นๆ เชน คณิตศาสตร ภาษาไทย เปนตน
3. ควรมีการศึกษารูปแบบการประเมินที่บูรณาการกับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆ เพื่อทําใหเกิดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูที่จะนําไปสูคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
4. ควรมีการเปรียบเทียบการประเมินทักษะทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของกลุมทดลอง
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ำไพ
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ภัฏร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง และระยะ
หลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา และศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของ
เด็กปฐมวัย ในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน
บานซอง ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ประเภท
ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย มีคาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.60-1.00 มีคาความสอดคลองในการสังเกตเทากับ 0.85 และเครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ
แผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา มีคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแผนเทากับ
1.00 และมีคาประสิทธิภาพเทากับ 4.53 เมื่อเทียบกับเกณฑพบวา แผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตร
พระราชา มีประสิทธิภาพมากที่สุด การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวจิ ัยเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลา ซึ่ง
มีการสังเกต 3 ระยะ คือ ระยะกอนทดลอง ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอขอมูลพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง
ระยะทดลอง และระยะหลังทดลองโดยใชกราฟเสน ผลการวิจัยพบวา
1.พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะหลังทดลอง สูงกวาระยะกอนทดลองจัดประสบการณโดยการ ใช
นิทานตามรอยศาสตรพระราชา
2.พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณ
โดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา มีแนวโนมสูงขึ้น
คําสําคัญ : พฤติกรรมการประหยัด, นิทานตามรอยศาสตรพระราชา, เด็กปฐมวัย

Abstract

มหา

The purposes of this study were to compare the economical behaviors of young children in preexperiment and post-experiment by using tales based on the King’s Philosophy, and to study the
development of economic behaviors of young children in pre-experiment, experiment and post-experiment
by using tales, based on the King’s philosophy. The target group consisted of 12 young children studying in
kindergarden 3 in the 2nd semester of the academic year 2020 of Bangzong school in Huaikrachao subdistrict, Huai krachao district, Kanchanaburi province. Two types of instruments were: 1) economical
behaviors observation form of young children, with the content validity was 0.60-1.00, and the rater
agreement index was 0.85 and 2) lesson plans based on the King’s philosophy, with the index of consistency
between lesson plans and objectives was 1.00 and efficiency value was 4.53. Comparing with the criteria, it
was found that lesson plan, based on the King’s philosophy was the most effective. The research
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------methodology used time series experimental design. There were 3 stages of observation including preexperiment, experiment and post-experiment. The statistics used for data analysis were mean, and standard
deviation. The development of economic behaviors of young children in pre-experiment, experiment and
post-experiment were presented by using line graphs. The findings were as follows:
1. The economical behaviors of young children in post-experiment was higher than pre-experiment
by using tales based on the King’s philosophy.
2. The economical behaviors of young children in pre-experiment, experiment and post-experiment
by using tales, based the King’s philosophy tended to be higher.
Keywords: Economic behaviors, Tales based on the King’s philosophy, Young children

ำไพ

บทนํา

มหา
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าลัย

ราช

ภัฏร

การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมุงเนนการพัฒนาเด็กใหไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติ ป ญ ญา ที่ เ หมาะสมกั บ วัย โดยคํา นึง ถึ งความแตกต า งระหวา งบุ คคล การจั ด ประสบการณให กั บ เด็ ก ปฐมวั ย เปน การ
วางรากฐานไปสูการพัฒนา ความเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อสรางเด็กปฐมวัยใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560: 26) สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เนนคานิยมรวมในเรื่องของความพอเพียง ผูเรียนมีความสมดุลรอบดาน
ทั้งความรู คุณธรรมและทักษะที่เกี่ยวของ คํานึงถึงความสมดุลทั้งประโยชนตอตนเอง ชุมชนและสังคม เนนการมีลักษณะนิสัย
ที่ ดี แ ละคุ ณ ธรรมพื้น ฐานที่ เ ปน ความดีง าม (สํา นั ก มาตรฐานการศึกษาและพั ฒนาการเรียนรู , 2561: 4-9) ดัง นั้น การจั ด
การศึกษาระดับปฐมวัยจึงควรเนนใหเด็กมีคุณธรรมพื้นฐานและลักษณะนิสัยที่ดีงาม เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพ
โรงเรียนบานซอง จั ดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเด็ กใหมีคุณลักษณะสอดคลองกับ
มาตรฐานชาติและมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 12 มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผล
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบวา มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวติ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัว
บงชี้ที่ 6.3 ประหยัดและพอเพียง ในเรื่องการใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง อยูในเกณฑที่พอใช
และมาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย ตัวบงชี้ที่ 7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในเรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตนเอง อยูใ นเกณฑที่พอใชเชนเดียวกัน (โรงเรียนบานซอง, 2562: 29-30)
ซึ่งมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวเปนคุณธรรมพื้นฐานที่สําคัญของการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตและเปน
พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมตัวอื่น จึงสมควรที่จะสงเสริมและวางรากฐานใหมั่นคงตั้งแตชว งปฐมวัย
จากปญหาของโรงเรียนบานซองดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการและหาแนวทางในการสรางเสริมพฤติกรรมการ
ประหยัดใหกับเด็กปฐมวัย พบวา การใชนิทานเปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาลักษณะนิสัยใหกับเด็กปฐมวัย เนื่องจาก
นิท านเป นเรื่อ งราวที่ผูเ ขีย นตอ งการใชถา ยทอดคุณลัก ษณะ ค า นิย ม แนวปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ ด็กสนใจ เกิด การเรีย นรู หรื อ
เลียนแบบบุคคลในนิทานซึ่งเปนวิธีการเรียนรู ที่สําคัญของเด็กปฐมวัย (จินดา หีบเพ็ชร, 2560:133) ดังนั้น นิทานจึงจัดวาเปน
สื่อที่เหมาะสมกับการปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยใหกับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาศาสตรพระราชา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองคทรงเปนตนแบบของความตระหนักและเห็น
คุณคาของการประหยัดและพอเพียง ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่เปนองคความรูสําคัญที่ไดพระราชทานผานวิธกี ารตางๆ ไดแก พระราชดําริ พระราชดํารัส พระราชกรณียกิจ
พระราชจริยาวัตร ซึ่งพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงกลาวถึงเรื่องที่สําคัญและคุณธรรมที่เอื้อตอการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ ความวา “ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากร
พรอมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนํามาใชเสริมสรางความสมบูรณและเสถียรภาพอันถาวร
ของบานเมืองไดเปนอยางดี ขอสําคัญ เราตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด ไมนํามาทุมเทใชใหเปลืองไปโดยไรประโยชน
หรือไดประโยชนไมคุมคา หากแตการระมัดระวังใชดวยความประหยัดรอบคอบ ประกอบดวยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา
เหตุผลและความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึงประโยชนแทจริงที่จะเกิดแกประเทศ ทั้งในปจจุบันและอนาคตอันยืนยาว”(วรุณ
รัตน คุมแสงและกมล โพธิเย็น, 2561: 169) และดวยพระราชจริยวัตรที่มีเอกลักษณ ดานความเรียบงาย ความประหยัด และ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความพอเพียง การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกปวงพสกนิกรชาวไทย ซึ่งสามารถนอมนําไปประยุกตใชไดในทุกระดับ
รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรูจักใชและรักษาสิ่งของเครื่องใชของตนเอง ของสวนรวมใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา
ใหเกิดประโยชนมากที่สุดในชีวิตประจําวัน (สําราญ ทองพิมพ, 2555: 4) ผูวิจัยจึงนําแนวคิดตามศาสตรพระราชา มาเปน
กรอบในการสรางเนื้อหาและตัวละครในนิทานเพื่อเปนตนแบบของความประหยัด โดยการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับ
เด็กปฐมวัย ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาเรื่องผลการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่มีตอพฤติกรรมการ
ประหยัดของเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการประหยัดแกเด็กปฐมวัย ใหเปนบุคคลที่มีความประหยัดและความพอเพียง
เปนพลเมืองที่ดีของประเทศตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

ำไพ

1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติก รรมการประหยั ด ของเด็ ก ปฐมวั ย ในระยะกอ นทดลอง และระยะหลั ง ทดลอง จั ด
ประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย ในระยะกอนทดลอง ระยะทดลอง และระยะ
หลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา

วิธีดําเนินการวิจัย

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลา (Time Series Design) โดยดําเนินการ
ทดลอง 3 ระยะ มีรายละเอียดดังนี้
1. ระยะกอนทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการประหยัด
ของเด็กปฐมวัย เปนเวลา 2 สัปดาห
2. ระยะทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ผูวิจัยจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตร
พระราชา ในชวงเชากอนการจัดกิจกรรมประจําวัน เปนเวลา 8 สัปดาห โดยใชแผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา
จํานวน 8 แผน และชุดหนังสือนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้ 1)นิทานเรื่องพระราชประวัติและพระราช
จริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 2)นิทานเรื่องดินสอไมแทงใหม 3)นิทานเรื่องแผนทีข่ องพระราชา 4)นิทานเรื่องดินน้ํามันกอนเดิม 5) นิทานเรื่อง
หลอดยาสีฟนของพระราชา 6)นิทานเรื่องหนังสือนิทานแสนสวย 7)นิทานเรื่องดินสอสีใสหมวก และ 8)นิทานเรื่องน้ําคือชีวิต
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เด็กปฐมวัยที่กําลังเรียนอยูระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
โรงเรียนบานซอง ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
จํานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้ 1)เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ประหยัดของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีพฤติกรรมที่จะสังเกต 3 ดาน คือ พฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเอง พฤติกรรมการประหยัด
สิ่งของเครื่องใชของสวนรวม และพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และตรวจสอบความสอดคลองระหวางผูสังเกต (RAI: Rater Agreement Indexa) 2)เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ การจัดประสบการณโดย
การใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ซึ่งมีการตรวจสอบความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทาน
ตามรอยศาสตรพระราชาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา
ขั้นตอนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นสรางการรับรู
ขั้นที่ 2 ขั้นรับประสบการณ ขั้นที่ 3 ขั้นกระตุนใหเกิดการปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ขั้นสรางแนวปฏิบัติ ขั้นที่ 5 ขั้นทบทวนแนวปฏิบัติ และขั้นที่ 6 ขั้นสรุป
3. ระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการประหยัด
ของเด็กปฐมวัย เปนเวลา 2 สัปดาห

มหา

ผลการวิจัย

1. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลองและหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทาน
ตามรอยศาสตรพระราชา ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลองและระยะหลังทดลอง
จัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบปรากฎในตารางที่ 1
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คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การประหยัด

0.35

0.39

พฤติกรรมการประหยัดโดยรวม

0.24

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ดานสิ่งของเครื่องใชของสวนรวม

1.60

5.37

5.79

5.68

5.87

17.34

0.72

0.23

0.32

0.15

0.43

ำไพ

1.65

ดานสิ่งของเครื่องใชของตนเอง

2.13

พฤติกรรมการประหยัดโดยรวม

คาเฉลี่ย

คาสถิติ

พรร

คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การประหยัด

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

หลังทดลอง

ดานสิ่งของเครื่องใชของสวนรวม

กอนทดลอง

ดานสิ่งของเครื่องใชของตนเอง

ระยะการทดลอง

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง และระยะหลังทดลองจัดประสบการณ
โดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา

ระยะกอนทดลอง
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การประหยัด

พฤติกรรมการประหยัดโดยรวม

ดานสิ่งของเครื่องใชของตนเอง

ดานสิ่งของเครื่องใชของสวนรวม

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

พฤติกรรมการประหยัดโดยรวม

ดานสิ่งของเครื่องใชของตนเอง

ดานสิ่งของเครื่องใชของสวนรวม

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

พฤติกรรมการประหยัดโดยรวม

3.15

2.96

2.62

8.73

5.54

4.09

3.13

12.76

5.79

5.68

5.87

17.34

0.24

0.35

0.39

0.72

0.33

0.49

0.47

1.03

0.46

0.65

0.65

1.08

0.23

0.32

0.15

0.43

ดานสิ่งของเครื่องใชของตนเอง

5.37

พฤติกรรมการประหยัดโดยรวม

1.60

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

1.65

ดานสิ่งของเครื่องใชของตนเอง

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

ระยะหลังทดลอง
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การประหยัด

ดานสิ่งของเครื่องใชของสวนรวม

คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระยะทดลอง
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การประหยัด เดือนที่ 1
การประหยัด เดือนที่ 2

2.13

มหา

คาสถิติ

ดานสิ่งของเครื่องใชของสวนรวม

วิทย

ระยะการทดลอง

าลัย

ราช

ภัฏร

จากตารางที่ 1 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยโดยรวมในระยะกอนทดลอง พบวามีคาเทากับ
5.37 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.72 เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดานคาเฉลี่ยคะแนนพฤติ กรรมการประหยัด
สิ่งของเครื่องใชของตนเองมีคาเทากับ 2.13 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.24 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติ กรรมการ
ประหยัดสิ่งของเครื่องใชของสวนรวมมีคา เทากับ 1.65 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา เทากับ 0.35 และคา เฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมีคาเทากับ 1.60 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทา กับ 0.39 และระยะหลัง
ทดลอง คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดโดยรวมมีคาเทากับ 17.34 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.43 เมื่อ
แยกวิเคราะหเปนรายดานคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.79 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.23 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของสวนรวมมีคาเทากับ 5.68
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.32 และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมคี าเทากับ 5.87
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.15 ซึ่งแสดงวาคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะหลัง
ทดลอง สูงกวาระยะกอนทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา
2. ผลการศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะ
หลั ง ทดลองจั ด ประสบการณ โ ดยการใช นิ ท านตามรอยศาสตร พ ระราชา ผู วิ จั ย ได นํ า ข อ มู ล จากการสัง เกตพฤติก รรม
การประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอย
ศาสตรพระราชามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบปรากฎในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลังทดลองจัด
ประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทอลอง
และระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา พบวา ระยะกอนทดลองคาเฉลี่ยคะแนน
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วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พฤติกรรมการประหยัดโดยรวมมีคาเทากับ 5.37 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.72 เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดาน
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเองมีคาเทากับ 2.13 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ
0.24 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของสวนรวมมีคาเทากับ 1.65 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 0.35 และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมีคาเทากับ 1.60 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทา กั บ 0.39 ระยะทดลองเดือนที่ 1 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดโดยรวมมีคาเทากับ 8.73 ค าส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานมีคาเทากับ 1.03 เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดานคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเองมี
ค าเทากั บ 3.15 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.33 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของ
ส ว นรวมมี ค า เท า กั บ 2.96 ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานมี ค า เท า กั บ 0.49 และค า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมการประหยั ด
ทรัพยากรธรรมชาติมีคาเทากับ 2.62 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.47 ระยะทดลองเดือนที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการประหยัดโดยรวมมีคาเทากับ 12.76 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 1.08 เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดาน
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเองมีคาเทากับ 5.54 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ
0.46 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของสวนรวมมีคาเทากับ 4.09 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 0.65 และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมีคาเทากับ 3.13 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทา กั บ 0.65 และระยะหลังทดลอง คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดโดยรวมมี คาเท ากับ 17.34 คา สวนเบี่ย งเบน
มาตรฐานมีคาเทากับ 0.43 เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดานคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเองมี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.79 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.23 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของ
ส ว นรวมมี ค า เท า กั บ 5.68 ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานมี ค า เท า กั บ 0.32 และค า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติมีคาเทากับ 5.87 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.15 แสดงวาพฤติกรรมการประหยัดของเด็ก
ปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา มี
แนวโนมสูงขึ้น ดังภาพที่ 1

มหา

ภาพที่ 1 พัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลอง
และระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา
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ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใช
นิท านตามรอยศาสตรพระราชาสูงกวา ระยะกอนทดลองจัดประสบการณโดยการใช นิทานตามรอยศาสตรพระราชาและ
พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระหวางทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใช
นิทานตามรอยศาสตรพระราชามีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยทั้ง 2 ขอ ทั้งนี้เนื่องจาก
1.ขั้นตอนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1
ขั้นสรางการรับรู ขั้นที่ 2 ขั้นรับประสบการณ ขั้นที่ 3 ขั้นกระตุนใหเกิดการปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ขั้นสรางแนวปฏิบัติ ขั้นที่ 5 ขั้น
ทบทวนแนวปฏิบัติ และขั้นที่ 6 ขั้นสรุป ผูวจิ ัยจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ในชวงเชากอนการจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรมหลัก มีความสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ ที่กลาววา การเรียนรูคือการไดมาซึ่งความรูซึ่งการ
ไดม าซึ่งความรู ที่กลาววา การเรียนรูเกิดจากการเลีย นแบบ (Modeling) หรือการเรียนรูโ ดยการสังเกต (Observation
learning) ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนการเรียนรูน ั้น จะเกิดจากการสังเกต การกระทําของตัวแบบ โดย
ที่ตัวแบบอาจเปนตัวแบบที่มีชีวิต เชน พอ แม ครู และตัวแบบที่ไมมีชีวิต เชน ตัวละครในนิทาน การตูนแผนภาพ แผนภูมิ
และการเรียนรูตามทฤษฏีการเรียนรูโดยการเลียนแบบนั้น การเรียนรูไมจําเปนตองเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก
เพียงแตเปนการไดความรู (Acquired) แมจะยังไมมีการแสดงออกของพฤติกรรมภายนอกก็ถือไดวาเกิดการเรียนรูแลว ดังนั้น
จึงหมายความวาการเรียนรูไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทางปญญา (Cognitive process) (รังรอง งามศิริ, 2560:
216-217) ซึ่งตามทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบนั้น ไดอธิบายขั้นตอนของการไดมาซึ่งความรูมี 3 ขั้นตอน คือ การเลือก
ใสใจตัวแบบ การเขารหัส และการเก็บจํา ซึ่งการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
มีขั้นตอนการจัดประสบการณสอดคลองกับ 3 ขั้นตอนตามทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ ดังนี้
1.1 การจัดประสบการณในขั้นที่ 1 ขั้นสรางการรับรู ขั้นที่ 2 ขั้นรับประสบการณและขั้นที่ 3 ขั้นกระตุนใหเกิดการ
ปฏิบัติ ผูวิจัยจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาในวันจันทรของสัปดาห มีความสอดคลองกับขั้นการ
ไดมา ซึ่งความรูของทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบในขั้นที่ 1 คือ การเลือกใสใจตัวแบบ กลาวคือ ผูวิจัยไดออกแบบการจัด
ประสบการณในขั้นที่ 1 โดยการที่ครูนําภาพของใชสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปนการสรางใหเด็กเกิดแรงบันดาลใจใหกับเด็กปฐมวัยไดดีเกี่ยวกับตนแบบของพฤติกรรมการ
ประหยัดมาใหเด็กดูและสนทนาเกี่ยวกับความประหยัด เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจตัวแบบดวยการพิจารณาและสนทนาถึงภาพ
แตละภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปนภาพที่แสดงถึง
พฤติกรรมการใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัด การจัดประสบการณในขั้นที่ 2 ครูเลานิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่ผูวจิ ัย
สรางขึ้นโดยมีตัวเดินเรื่องในนิทานเปนตัวแบบของเด็กปฐมวัยในการแสดงพฤติกรรมการประหยัด เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจใน
ตัวแบบจากการที่ครูเลานิทานใหเด็กเห็นถึงตัวเดินเรื่องในนิทานที่เปนเด็กวัยเดียวกันและแสดงพฤติกรรมการประหยัดดาน
ตาง ๆ และการจัดประสบการณในขั้นที่ 3 ครูใชคําถามกระตุนเพื่อชี้ใหเด็กเห็นเกี่ยวกับขอดี ประโยชน และคุณคาของการ
ประหยัดที่มีตอตนเอง ตอผูอื่นและสวนรวม เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจพฤติกรรมของตัวแบบดวยการที่ครู ชี้ประเด็นโดยใช
คําถามกระตุนใหเด็กเกิดการปฏิบัติหรือพูดแสดงถึงพฤติกรรมการประหยัด ซึ่งการจัดประสบการณในขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้น
ที่ 3 จะเปนการทําใหเด็กเกิดความใสใจตอตัวแบบไดดี
1.2 การจัดประสบการณในขั้นที่ 4 ขั้นสรางแนวปฏิบัติและขั้นที่ 5 ขั้นทบทวนแนวปฏิบัติ ผูวิจัยจัดประสบการณ
โดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาในวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีของสัปดาห มีความสอดคลองกับขั้นการไดมาซึ่งความรู
ของทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบในขั้นที่ 2 คือ การเขารหัส ซึ่งการเขารหัสหมายถึงการที่เด็กไดเปลี่ยนพฤติกรรมของตัว
แบบไว เ ป น สัญ ลัก ษณท างสมองเพื่ อ เก็ บ พฤติก รรมของตั วแบบไวใ นระบบของการเก็บ จํ า ผูวิจั ย จึ งไดอ อกแบบการจัด
ประสบการณในขั้นที่ 4 โดยการที่ครูสนทนากับเด็ก เพื่อใหเด็กไดรวมกันกําหนดแนวปฏิบัติในการประหยัดสิ่งของเครื่องใช
และทรัพยากรธรรมชาติ แลวจดบันทึกไว หลังจากนั้นในการจัดประสบการณในขั้นที่ 5 ครูเริ่มตนดวยการทบทวนแนวปฏิบัติ
จากคําพูดของเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด ตอจากนั้นครูไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเปนการทบทวนแนวปฏิบัติ ซึ่ง
กิจกรรมในชั้นที่ 5 ไดแก การชมวีดิทัศน การเลนเกมการศึกษา และการทํางานศิลปะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ดังกลาวจึงทําใหเด็กเกิดการเขารหัสพฤติกรรมของตัวแบบไวในสมอง
1.3 การจัดประสบการณในขั้นที่ 6 ขั้นสรุป ผูวจิ ัยจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาใน วัน
ศุกรของสัปดาห มีความสอดคลองกับขั้นการไดมาซึ่งความรูของทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ ในขั้นที่ 3 คือ การเก็บจํา
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลาวคือ ผูวิจัยไดออกแบบการจัดประสบการณในขั้นที่ 6 โดยการที่ครูและเด็กรวมกันสรุปทบทวนวิธีการประหยัดจากคําพูด
ของเด็ก และเขียนแผนผังความคิดจากคําพูดของเด็กที่เด็กจําพฤติกรรมการประหยัดไดแลวพูดออกมา และโดยการใหเด็กวาด
ภาพที่แสดงถึงพฤติกรรมการประหยัดไดจากการที่เด็กจําพฤติกรรมการประหยัดจากตัวแบบแลวสนทนาเกี่ยวกับภาพที่เด็ก
วาดจากการจําไดถึงพฤติกรรมการประหยัด จากการที่ผูวิจัยจัดประสบการณดังกลาวแสดงวาเด็กไดเกิดการจําพฤติกรรมการ
ประหยัดของตัวเดินเรื่องในนิทานไดแลว
สรุปไดวาการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ทั้ง 6 ขั้นตอน มีความสอดคลองกับขั้น
การไดมาซึ่งความรูของทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ สงผลใหเด็กเกิดการเลือกใสใจตัวแบบ เกิดการเขารหัส และการ
เก็บจํา เมื่อครูจัดประสบการณการเรียนรูครบทั้ง 6 ขั้นตอนแลว ก็จะทําใหเด็กจดจําพฤติกรรมการประหยัดของตัวแบบได
ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ เชื่อวาการเรียนรูในขั้นของการที่เด็กไดความรูสามารถสงผลใหเด็กเกิดการ
เรียนรูแลว ซึ่งถาเด็กเกิดการจดจําพฤติกรรมของตัวแบบไดแลว เมื่อมีโอกาสเด็กก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมไดเหมือนกับ
ตั วแบบ ตามทฤษฎีการเรียนรูของแบนดูรา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2556: 48) เพราะฉะนั้นจึ งสงผลทําให เด็ กเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากที่ไดรับการจัดประสบการณแลว
2. การเลือกใชตัวแบบ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแตงนิทานโดยกําหนดคุณลักษณะของตัวแบบในนิทาน ใหเปนเด็ก
ที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ระดับเดียวกันกับผูเรียนซึ่งเปนเด็กชวงวัยเดียวกัน และแสดงพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการ
ประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเอง ของสวนรวมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของพิมพ ชนก
นุชเนตร (2560: 8) ที่กลาววาตัวแบบที่ดีตองมีความคลายคลึงกันกับผูสังเกต รวมถึงอายุ เพศ ระดับความสามารถที่ใกลเคียง
กัน นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่พระองคทรงเปนตนแบบของความตระหนักและเห็นคุณคาของการประหยัดและพอเพียงดวยพระราชจริย
วัตรที่มีเอกลักษณ ดานความเรียบงาย ความประหยัด และความพอเพียงใหกับพสกนิกรชาวไทยไดมคี ุณภาพชีวิตที่ดี พออยูพอ
กิน ดวยพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนแกราษฎรทุกหมูเหลา ดวยความมุงหมายที่จะพัฒนา ปองกันหรือแกไขปญหา เพื่อ
ประโยชนสุขแกเหลาพสกนิกรและสงผลถึงมนุษยชาติทั้งปวง ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง สันติสุข และยั่งยืน ผูวิจัยจึง
ตองการที่จะถายทอดพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มาสูเด็กปฐมวัย โดยการนําศาสตรพระราชามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางเนื้อหานิทาน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของธีราลักษณ เนตรนิลวีรโชติ (2561: 64-66) ที่ไดศึกษาผลของโปรแกรมการเลานิทานประกอบภาพโดยใชพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตอหนาที่บริหารจัดการสมองในเด็ก
ปฐมวัย โดยการนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ มาใชในการสรางเนื้อหาของนิทานประกอบภาพโดยสรางโปรแกรมการเลานิทาน
ประกอบภาพจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตรใน
เด็กปฐมวัย
นอกจากนี้ผูวิจัยไดออกแบบลักษณะพฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งเปนตัวเดินเรื่องในนิทาน โดยการใหตัวเดินเรื่องใน
นิทาน แสดงพฤติกรรมการประหยัดแลวจะไดรับการเสริมแรง คือ คําชมจากบุคคลตางๆ ในเนื้อเรื่องของนิทาน เพื่อเมื่อเด็กได
ฟงนิทานแลวจะเกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมการประหยัดเหมือนกับตัวเดินเรือ่ งในนิทานไดรับ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการ
เรียนรูจากตัวแบบ ที่กลาววาแรงจูงใจที่จะทําใหผูเลียนแบบแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบนั้น เกิดจากความคาดหวังวา
เมื่อบุคคลไดแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบแลวจะไดรับตัวเสริมแรงเหมือนกับที่ตัวแบบไดรับ (Vicarious reinforcement)
(รังรอง งามศิริ, 2560: 219) ดังนั้นการที่ผูวิจัยไดออกแบบเนื้อหาในนิทานดังกลาวนี้จึงทําใหเด็กปฐมวัยมีแรงจูงใจที่จะแสดง
พฤติกรรมการประหยัดเหมือนตัวเดินเรื่องในนิทาน จึงมีผลทําใหพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นหลังจากไดรับ
การจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่ผูวจิ ัยไดพัฒนาขึ้น
สรุปไดวาการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ทําใหเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการประหยัด
เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโนมของพัฒนาการสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยหลายชิ้นที่มีการนํานิทานมาใชสงเสริมพฤติกรรม
เชิงบวก ไดแก งานวิจัยของชนิตา อิศรเสนา (2555: 48-49) ที่ไดศึกษาผลการใชนิทานสอนใจที่มีตอพฤติกรรมสังคมทางบวก
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการใชนิทานสอนใจ
มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสังคมทางบวกสูงขึ้น งานวิจัยของอัมรินทร แยมเพ็ง (2563: 76-77) ที่ไดศึกษาผลการจัด
ประสบการณดวยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พบวา
หลังจากจัดประสบการณดวยชุดกิจกรรมนิทาน เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับดี เนื่องจากเด็กไดเห็น
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นัก เรีย นชั้ น อนุ บ าลปที่ 2 ด วยกิ จ กรรมการเลา นิทานประกอบภาพ พบวา หลั งจากที่เ ด็ ก ปฐมวัย ได รับ การจั ดกิ จกรรม
การเลานิทานอยางตอเนื่อง ทําใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวินัยในตนเองสูงขึ้น

พรร

ขอเสนอแนะการวิจัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
จากผลของการวิจัย พบวา พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใช
นิท านตามรอยศาสตรพระราชาสูงกวา ระยะกอนทดลองจัดประสบการณโดยการใช นิทานตามรอยศาสตรพระราชาและ
พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระหวางทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใช
นิทานตามรอยศาสตรพระราชามีแนวโนมสูงขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะวาการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตร
พระราชา สามารถนําไปใชกับโรงเรียนอื่นที่มีบริบทคลายคลึงกับโรงเรียนกลุมเปาหมายได ซึ่งการนําไปใชผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
1.1 สามารถนําการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ไปใชจัดประสบการณโดยบูรณาการ
ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ในหนวยการเรียนรูที่สงเสริมพฤติกรรมการประหยัด
1.2 ในการจัดประสบการณขั้นของการสรางแนวปฏิบัติครูควรกระตุนใหเด็กทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
1.3 เมื่อเด็กไดแสดงพฤติกรรมการประหยัดทั้งในและนอกหองเรียน ครูควรใหการเสริมแรงกับเด็ก
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ในการปลูกฝงคุณธรรมให
ครอบคลุมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ใหกับเด็กปฐมวัย
2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่มีตอพฤติกรรมการประหยัด
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน
2.3 ควรมีการพัฒนาเครื่องมือหรือประเด็นในการประเมินตัวชี้วัดอยูอยางพอเพียงของระดับประถมศึกษาเขามา
เตรียมพรอมในระดับปฐมวัย เพื่อที่จะทําใหการศึกษาตอเนื่องตลอดไป
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกระบวนการ
บริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัม พัน ธเชิ งเสนระหว า ง
องคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารจัดการโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ระเบียบวิธีวจิ ัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ประเภทการวิเ คราะหปจ จัย หรือ องค ป ระกอบที่มีผ ลกระทบ (Causal-effect approach) จากกลุม ตั วอยา ง
ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 300 คน
เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบั บ สถิติที่ใชคือ การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ผลการวิจัยพบวา
1. องคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจํานวน 6 องคประกอบ
ไดแก องคประกอบการบริหารงบประมาณ องคประกอบสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู องคประกอบคุณลักษณะของ
ผูบริหาร องคประกอบคุณสมบัติของครู องคประกอบคุณสมบัติของนักเรียน และองคประกอบนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
2. รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ไดแก
2 = 102.522, df = 88, p = .632, 2/df = 1.165, RMSEA = .023, CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016
คําสําคัญ: การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม, โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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The purpose of this research were to synthesize a linear causal relationship model of factors
affecting the learning management process using Distance Learning Television ( DLTV) in small primary
schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 and examined the coherence of the
linear relationship model between the causal component and the administrative process using satellite
distance education (DLTV) in small primary schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office
2. This study is quantitative research with the application of casual-effect approach. The samples consisted
of 300 school administrators and teachers from small schools under the Chonburi Primary Educational
Service Area Office 2. The research instrument was a Likert’s rating scale questionnaire. The statistics used
was Confirmative Component Analysis (Confirmatory factor analysis). The results were as follows :
1. Causal factors and the process of learning management using Distance Learning Television (DLTV)
in small primary schools under the office of Chonburi Primary Education Service Area 2, consisted of 6
factors : budget management, media and technology in learning management, administration attributes,
teacher qualifications, student qualifications, and the policy of the learning management under Distance
Learning Television (DLTV).
2 . The relationship model of the causal factors and the learning management process using
Distance Learning Television ( DLTV) in small primary schools under the office of Chonburi Primary
Educational Service Area 2 is valid and well fitted to empirical data ( 2 = 102. 522, df = 88, p = . 632,
2/df = 1.165, RMSEA = .023, CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016)
Keywords: Distance Learning Television, Small Primary School
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โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เริ่มในป พ.ศ. 2538 เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนครูในทองที่ชนบท
หา งไกล และยกระดับ คุณภาพการจั ดการศึก ษาของโรงเรียนโดยการถา ยทอดสดจากโรงเรีย นวั ง ไกลกั งวลในพระบรม
ราชูปถัมภ ในรายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 สามารถแกปญหาในการเขาถึงการศึกษาของประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งชนบททุรกันดาร และหางไกลความเจริญ ซึ่งขาดโอกาสในการศึกษาหาความรูประกอบกับพื้นที่ดังกลาวยัง
ขาดแคลนครูผูสอน และอุปกรณการเรียนที่สงเสริมตอการเรียนและการศึกษาของเด็กและเยาวชน อันจะสงผลระยะยาวตอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความสามารถ ตอมาภายหลังมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดสนองแนว
พระราชดําริดานการศึกษา โดยการถายทอดสดการเรียนการสอนและวิชาชีพผานทางโทรทัศน 15 ชองสัญญาณตลอด 24
ชั่วโมงจากสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อําเภอหัวหินประจวบคีรีขันธเพื่อแกปญหาขาดแคลนครู ครูไม
ครบชั้นและครูที่สอนไมตรงวิชาเอกโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยูในชนบทที่มีเปนจํานวนมากใหสามารถเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม รวมทั้งเพื่อการศึกษาของประชาชนทั่วไปตลอดจนการพัฒนาครูตนทางและ
ปลายทางทั่วประเทศใหมีความรูความสามารถรายการปฏิบัติการสอนไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ การดําเนินงานดังกลาว
ทํามาอยางตอเนื่องกวา 20 ป ปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สั งกั ดไดม อบหมายให ศูน ยพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึก ษาทางไกล ดํ า เนิ น โครงการพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2557 ในปจจุบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ออกอากาศ การจัดการเรียนรูของโรงเรียนตนทาง ในรูปแบบใหมประกอบกับมีการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในเว็บไซต
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกโรงเรียนและครูผูสอนไดศึกษารายละเอียดตาง ๆ สําหรับเตรียมการกอนการสอน เชน แผนการ
สอน วีดีทัศนการออกอากาศลวงหนา ฯลฯ การจัดการศึกษาดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ที่ดําเนินการอยาง
เปนระบบ มี เอกภาพ สอดคลองกันตั้งแตระดับตนสังกัดจนถึงระดับสถานศึกษาจะช วยสนั บสนุ นและสงเสริมใหโรงเรียน
ปลายทางซึ่งสวนมากเปนโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาดวยการศึกษา ทางไกลผานดาวเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทั้งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากวาในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในฐานะหนวยงานตนสังกัดจะมีนโยบายที่ชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตามยังพบวา ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพดังที่คาดหวัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปนหนวยงานตนสังกัดสงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนมีการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ( DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทุกโรงเรียน ใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา ผูว ิจัยในฐานะผูบริหารการศึกษามีความพยายามที่จะขับขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินการดังกลาวให
มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย จึงไดศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาทําใหทราบถึงความจําเปนในการ
ดําเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการ
บริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม( DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 วามีองคประกอบอะไรบางที่มีความสัมพันธกัน ในการทําวิจัยครั้งนี้จะชวยสงเสริม
และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรูในระดับสถาน ศึกษาใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาตอและ
นําไปสูการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการบริหารงานวิชาการและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อที่จะขับเคลื่อน
การพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษาและดําเนินการอยา งถูกตองตรงตามเปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบายหนวยงานตนสังกัด สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบใหมีคุณภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ราช

1. เพื่อสังเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการ
บริหารจัดการโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

มหา

วิทย

าลัย

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวความคิดที่ใชสําหรับการวิจัย โดยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) แสดงไดดังภาพที่ 1
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติ
ของครู

ำไพ

กระบวนการบริหารจัดการ
เรียนรู โดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก

คุณสมบัติของ
นักเรียน

ภัฏร

นโนบายการจัด
การศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม
(DLTV)

ณี
พรร

สื่อ เทคโนโลยี ใน
การจัดการเรียนรู

คุณลักษณะของ
ผูบริหาร

การบริหาร
งบประมาณ

ภาพที่ 1 โมเดลสมมติฐานของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

1. ดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาถึงความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุ เพื่อสังเคราะหและตรวจสอบความ
สอดคล องของรูป แบบความสัมพันธเชิงเสนระหวางองคป ระกอบเชิงสาเหตุกระบวนการบริหารการจั ดการเรียนรูโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2
2. ดานประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร คือ ผูบ ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 จํานวน 363 คน
กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยอาศัยแนวคิดของ Schumacker and Lomax (1996) และ Hair et al. (1998)
เสนอใหใชกฎแหงความชัดเจน (Rule of thumb) คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 10 – 20 คน ตอตัวแปรสังเกตไดในการวิจัยหนึ่งตัว
แปร การวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนตัวแปรสังเกตได 17 ตัวแปร ซึ่งตองการจํานวนตัวอยางมากกวา 170-340 คน จึงกําหนดกลุม
ตัวอยางผูบริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 319 คน ซึ่ง
เพียงพอสําหรับการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้
3. ดานตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรสาเหตุ ประกอบดวย องคประกอบเชิงสาเหตุ 6 ตัวแปรแฝง และ 13 ตัวแปรสังเกตได ดังนี้
1. การบริหารงบประมาณ ประกอบดวย การจัดสรรงบประมาณ ระบบงบประมาณ และการระดมทรัพยากร
2. สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย วัสดุอุปกรณ และสื่อเทคโนโลยี
3. คุณลักษณะของผูบริหาร ประกอบดวย คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา และสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา
4. คุณสมบัติของครู ประกอบดวย คุณลักษณะครู และสมรรถนะครู
5. คุณสมบัติของนักเรียน ประกอบดวย ทักษะของนักเรียน และสมรรถนะนักเรียน
6. นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ประกอบดวย การวิเคราะหนโยบายและแผน และ
แนวทางการปฏิบัติ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตัวแปรผล คือ กระบวนการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวย การใชหลักสูตรในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม กระบวนการจัดการเรียนรู
กระบวนการวัดและประเมินผล และกระบวนการนิเทศ

พรร

วิธีการดําเนินการวิจัย

ภัฏร

ำไพ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนและตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงเสนระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งเปนการ
วิจัยเชิงปริม าณ (Quantitative Research) ประเภทการวิเคราะหปจจัยหรือองคประกอบที่ มีผลกระทบ (Causal-effect
approach) รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยมีดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 จํานวน 363 คน
กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยอาศัยแนวคิดของ Schumacker and Lomax (1996) และ Hair et al. (1998)
เสนอใหใชกฎแหงความชัดเจน (Rule of thumb) คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 10 – 20 คน ตอตัวแปรสังเกตไดในการวิจัยหนึ่งตัว
แปร การวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนตัวแปรสังเกตได 17 ตัวแปร ซึ่งตองการจํานวนตัวอยางมากกวา 170-340 คน จึงกําหนดกลุม
ตัวอยางผูบริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 319 คน

มหา

วิทย

าลัย

ราช

2. เครื่องที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบเชิงสาเหตุ โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาแบบ Likert
ชนิด 5 ระดับ ของ 6 องคประกอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวย ดานการใชหลักสูตรในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานกระบวนการวัดและประเมินผล และดานกระบวนการนิเทศ มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคาแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ
3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) กําหนดนิยามของตัวแปร และโครงสรางของตัวแปรที่ตองการวัด
3.2 นํานิยามตัวแปรที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 1 นํามาสรางตารางวิเคราะหโครงสรางตัวแปรที่ตองการ
ศึกษา
3.3 สรางขอคําถามตามโครงสรางของตัวแปร
3.4 นําแบบสอบถามที่สรางเรียบรอยแลว ใหผูทรงคุณวุฒิทางดานบริหารการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณทางดานการวิจัย จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในดานความตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) และความสอดคลองของขอคําถาม (item objective congruence, IOC) และการใชภาษา ความถูกตอง
ของภาษา โดยขอคําถามผานเกณฑ มีคา IOC ตั้งแต .50 ขึ้นไป (Rovinelli & Hambleton, 1977) ผลการตรวจสอบพบวา
ขอคําถาม มีคา IOC ระหวาง .80 – 1.00 ผูวิจัยไดปรับปรุงขอคําถามบางขอตามการเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
3.5 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใช
เกณฑคา r (Corrected Item – total correlation) ตองมีคาไมต่ํากวา .20 ขึ้นไป (ไพรัตน วงษนาม, 2547: 316) และหาคา
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับแยกตามปจจัยแตละดาน โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
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ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Cronbach’s alfa coefficient) พบวา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ
.984 มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง .371 – .833
3.6 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) และมีความสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางจริง
4. วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ทําหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวมขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรเี ขต 2 ไปยัง
ผูอํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก เพือ่ ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนสงแบบสอบถามผานทางชอ งทางออนไลน แลวนํ าแบบสอบถามมา
ตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณจํานวน 319 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด
4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนน้ําหนักแตละขอและบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอรโดย
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
4.4 นําผลการวิเคราะหขอมูลมาดําเนินการตามความมุงหมายของการวิจัย
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ใี่ ชวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของสถิติ ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลวาเปนโคงปกติ
หรือไม ตรวจสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน ความเปนเอกพันธของการกระจาย และตรวจสอบความสัมพันธเชิง
เส น ตรงระหว า งตั ว แปร โดยการหาคา สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ แ บบเพี ย ร สัน เพื่อ ใช เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) วิเคราะหคาสถิติ Bartless’s test of sphericity การวิเคราะหคา
ดั ชนี Kaiser Meyer Olkin (KMO) และตรวจสอบความความสอดคลอ งของของรู ป แบบความสั ม พัน ธเ ชิ งเส น ระหว า ง
องคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 กับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)

ผลการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

1. ผลการวิเคราะหคาสถิตพิ ื้นฐาน การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตไดของแตละ
องคประกอบ
ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการวิจัย พบวา ตัวแปรทุกตัวมีคาที่อยูในชวง 3 แสดงวา
ขอมูลมีการแจกแจงเบไมมาก หรือมีลักษณะการแจกแจงใกลเคียงโคงปกติ สวนคาความโดงเปนคาที่อยูในชวง 10 เปนคาที่
ยอมรับได (Kline, 2005)
ผูวิจัยไดวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดของแตละตัวแปรแฝง พบวา ตัวแปรทุกตัวมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธกันทางบวก มีขนาดความสัมพันธกันปานกลางถึง
มาก ซึ่งโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.443-0.898 และ เมื่อพิจารณาคาสถิติ Bartlett’s test of sphericity มีคา
เทากับ 5436.113 (p < .000) แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธดังกลาวแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญ ผลการ
วิเคราะหสอดคลองกับคาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีคาเทากับ 0.938 ซึ่งเปนคาเขาที่ใกล 1 แสดงวา ตัวแปรใด ๆ
ในขอมูลนี้มีความสัมพันธกัน และเหมาะสมที่จะไปวิเคราะหองคประกอบได
2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหารการจัดการ
เรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกระบวนการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบวา รูปแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจาก
คาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ไดแก 2 = 102.522, df = 88, p = .632, 2/df = 1.165, RMSEA = .023,
CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016 เปนไปตามเกณฑ ซึ่งมีคา p มากพอที่จะยอมรับสมมติฐานวาโมเดลการวัดมีความ
ตรงเชิงโครงสราง ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะห คาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคาเขาใกล 1.000 คาดัชนี RMSEA และ
SRMR มีคาเขาใกล 0 และคา 2/df มีคานอยกวา 2
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ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เมื่ อพิ จารณารายละเอี ยดในรูปแบบ พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ ทั้ง 17 ตั วมี คาเป นบวก มี คาตั้งแต
0.598-0.976 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคา นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหความนาเชื่อถือของตัวชี้วดั (R2) ที่แสดง
ถึงสัดสวนของการแปรผันของตัวชี้วัดที่ถูกอธิบายดวยตัวแปรแฝง พบวา มีคาที่ยอมรับไดทุกตัวชี้วัด (.599 - .952) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอยทั้ง 7 องคประกอบ

าลัย

ภาพที่ 2 รูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันกระบวนการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

มหา

วิทย

3. ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหารการจัดการ
เรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหารการจัดการ
เรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาชลบุ รี เขต 2 พบวา โมเดลสอดคลอ งกับ ข อมูล เชิ งประจั ก ษ โดยพิ จ ารณาคา 2 = 102.523, df = 88,
p = .138, 2/df = 1.165, RMSEA = .023, CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016 โดยมีคาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคาเขา
ใกล 1 คาดัชนี RMSEA และ SRMR มีคาต่ํากวา .05 และคา 2/df มีคานอยกวา 2 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพที่ 3
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 = 102.523, df = 88, p = .138, 2/df = 1.165, RMSEA = .023, CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016 ,*p<.05

ราช

ภาพที่ 3 รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)

มหา

วิทย

าลัย

ผลการประมาณคาพารามิเตอรคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ในโมเดลการวัดกระบวนการบริหารการ
จัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 กับการวิเคราะหเชิงสาเหตุ คาน้ําหนักองคประกอบในรูปของคะแนนมาตรฐาน (  )
ของตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวัดกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโ ดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทุกตัวแปร แสดงวาตัวแปรสังเกตไดทุกตัวสามารถใชบงชี้กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได
การวิเคราะหขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ในโมเดลสมการโครงสราง พบวา ตัวแปร
ทํานายที่มีอิทธิพลตอกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึก ษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรีย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู คุณลักษณะของผูบริหาร
คุณสมบัติของครู และนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV โดยที่ สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู มี
อิทธิพลสูงสุด (.768) รองลงมาคือ นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV (.520) คุณสมบัติของครู (.364)
และ คุณลักษณะของผูบริหาร (-.191) สวนการบริหารงบประมาณ (.020) และคุณสมบัติของนักเรียน (-.017) มีอิทธิพลตอ
กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย
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ขอคนพบจากผลการวิจัยสังเคราะหขอมูลองคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ไดประเด็นสําคัญที่ควรอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจัย พบวา องคประกอบเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มี 3 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู เนื่องจากรูปแบบใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เปนการจัดการเรียนรูโดย ใชรูปแบบแบบยึดสื่อแพรภาพและเสียงเปน
หลัก (broadcast-based distance education) สื่อจึงตองมีความหลากหลาย เพื่อเปนสื่อเสริมในการจัดการศึกษา และมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของวรรษมน จันทรโอกุล (2561 : 21) ที่ไดศึกษาการ
สราง ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของกลุมการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม : การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับและการวิเคราะหดวยเทคนิค พบวา ในยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการใชเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู มีแนวทางใน
การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู ในโรงเรีย นที่
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยางพอเพียงและเหมาะสมพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนใหมีความรูและเขาถึงการใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีในการ
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดภายใตบริบทของโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ เทคโนโลยีที่จําเปนให
เพียงพอในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน และใชการจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาให
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทุกโรงเรียน 2) องคประกอบนโยบายการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหเกิด
การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ เปน
การจัดการศึกษาที่นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทําไดในทุกหองเรียน ทุกสถานที่ ทุกเวลา เปน
การแกปญหาการขาดแคลนครูที่ไมตรงสาขาวิชาเอก การขาดแคลนแหลงเรียนรู การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน การแบง
เบาภาระ การสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ สําหรับใหครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาไดนําไปใช ที่
ผานมาโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศไดนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมลงสูการปฏิบัติดวยวิธีการที่
แตกตางกันออกไป แตอยูภายใตหลักการเดียวกันขึ้นอยูกับบริบทและความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียน ทําใหผลที่ได
แตกตางกันออกไปโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ แตสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนมีผลปรากฏไม
แตกตางกันคือความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งพบวา รอยละ 98.45 ของผูเรียน ครูผูสอน
และผูปกครอง มีความพึงพอใจมากและเห็นวาการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมีประโยชนมาก (กุณฑิกา พัชรชานนท และ
บัลลังก โรหิตเสถียร, 2558) และ 3) องคประกอบคุณสมบัติของครู โดยคุณสมบัติของครูมีผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนใหมีป ระสิทธิภ าพ ประกอบดวย จิตวิญ ญาณความเปนครู ทักษะการจัดการเรียนรู และความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน
เนื่องจากองคประกอบเหลานี้นี้ถือเปนสมรรถนะสําคัญที่จําเปนของครู สอดคลองกับขอสรุปงานวิจัยของวัลนิกา ฉลากบาง
(2559 : 123-126) ที่ระบุวาจิตวิญญาณความเปนครูเปนคุณลักษณะสําคัญของ ครูมืออาชีพ เพราะจะทําใหครูปฏิบัติหนาที่
ดวยใจรัก ศรัทธา และการยึดมั่นในอุดมการณจะมีความเอาใจใส ทุมเทเพื่อศิษย สําหรับปจจัยดานทักษะการจัดการเรียนรู ถือ
เปนสมรรถนะประจําสายงานที่มีความสําคัญและครู สวนใหญมีสมรรถนะนี้ในระดับมาก อีกทั้งยังตรงกับงานศึกษาของพงษ
ศักดิ์ ดวงทา (2558 : 912-915) พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2558 : 1- 16) ระบุวา ครูจะตองเปนผูมีความรูดี
และมีความกระจางในเนื้อหา กอนที่จะออกแบบการสอน หรือเลือกรูปแบบวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและธรรมชาติของ
ผูเรียน สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ครูผูสอนจะตองมี
บทบาทที่ตองปฏิบัติตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 6 ขอ คือ 1) จัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสม เอื้อตอการ
เรี ย นรู 2) เตรีย มการสอนล วงหนา ตามที่ คูมือ ครูส อนทางไกลผา นดาวเทีย มกํ า หนด รวมทั้ง มอบหมายงานให นัก เรี ยน
เตรียมพรอมในการเรีย นครั้งตอไป 3) จัดการเรียนรูไปพรอมกับครูโรงเรียนตนทางและตองเอาใจใส กํากั บดู แล แนะนํา
นักเรียนใหปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง 4) สรุปสาระสําคัญรวมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรูสิ้นสุดลงและบันทึก
ผลการจัดการเรียนรูหลังสอนทุกครั้ง 5) วัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรูสิ้นสุดในแตละครั้ง แตละหนวยการเรียนรู
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทําใหทราบวาผลการเรียนรูของนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือไม เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 6) จัดกิจกรรมสอนซอม
เสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือใหความรูเพิ่มเติมแกนักเรียน
2. ผลการวิจัย พบวา องคประกอบเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงในทางลบกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึ ก ษา
ประถมศึก ษาชลบุ รี เขต 2 มี 1 องคป ระกอบ ได แ ก องค ป ระกอบคุณลักษณะของผูบ ริห าร เนื่ อ งจากองค ป ระกอบใน
คุณลักษณะของตัวผูบริหารนั้น มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะการทํางานใน
สถานศึกษาตองเกี่ยวของกับ บุคลากรหลายฝายเพื่อสรา งคุณภาพทางวิชาการใหเกิ ดขึ้ นในสถานศึก ษา ผูบ ริ หารจึงตอง
สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกบุคลากรครู สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ดังนั้น ศักยภาพ
ตัวผูบริหารจะสงผลตอดานวิชาการในดานการวางแผนและดําเนินงาน สามารถพัฒนางาน การจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค และในดานสงเสริมการศึกษา ควรมีศักยภาพในบทบาทผูบริหารคุณภาพการศึกษา ภายใต
กรอบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อสรางระบบการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการวางแผนกอน จึงนําแผนสูการปฏิบัติ และมีการ
ติดตามหรือการกํากับดูแลการปฏิบัติ และการประเมินผล และการปรับปรุงผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง (เกรียงศักดิ์ บุญญา,
2550 : 279-280) ตรงกับกั บแนวคิดของธีระ รุญ เจริญ (2550 : 113-114) ที่กลา ววา ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และมีบทบาทในการสงเสริมชุมชนแหงการเรียนรู (Learning
community) สงเสริมและพัฒนาครูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนผูอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) แกบุคลากรและผูเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสมมาตร สนทมิโน (2551 : 240-241) ที่ศึกษา
การพัฒนาตัวบงชี้หลักสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการบริหารเชิงสมดุล ตามกรอบ
แนวคิดของแคบแลนและนอรตัน พบวา ผูบริหารที่มีภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการ จะตองมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีวิสัยทัศน มีความสามารถเชิงวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการได ทั้งนี้จะตองปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
สรางความพึงพอใจตอบุคลากรในการบริหารจัดการงานวิชาการและการบริหารการเรียนการสอน ผูบริหารมีความสามารถใน
การประสานสัมพันธกับองคกรภายนอกนําไปสูการพัฒนาการศึกษา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถคาดการณไดผูบริหารที่มี
พฤติกรรมหรือแนวคิดในการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งมีอิทธิพลในการชักจูงกระตุนหรือโนมนาวความรูสึกระหวางบุคคลใน
โรงเรียนใหมีพฤติกรรมในการทํางานสงผลตอการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานในโรงเรียน อาจมีกลยุทธ วิธีการเสริมแรงทางลบ
เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานได
3. ผลการวิจัย พบวา องคประกอบเชิงสาเหตุที่ไมมีอิทธิพลกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต
2 มี 2 องคประกอบ ไดแก 1)องคประกอบการบริหารงบประมาณ เนื่องจากหนวยงานหลักที่ดูแลนโยบายในภาพรวมมีการ
จัดสรรทรัพยากรงบประมาณใหกับสถานศึกษาอยางเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาอยูแลว ตลอดจนการระดม
ทรัพ ยากร การพั ฒนาเกี่ ย วกั บ สื่อ เทคโนโลยีในการจั ดการเรีย นรูโ ดยใช ก ารศึก ษาทางไกลผ า นดาวเทีย ม (DLTV) เปน
กระบวนการที่ไดดําเนินงานพัฒนามาจากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบแลว โรงเรียนเปนสถานที่ดําเนินการขับเคลื่อนการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ ตรงกับงานวิจัยของ จตุพร เชยสาคร (2561 : 81) ศึกษาการประเมินโครงการโทรทัศนทางไกลผาน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุมโรงเรียนพงตึก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 พบวา
ผลการประเมินโครงการดานปจจัยนําเขาดานความเหมาะสมของงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดงั นี้ 1) การจัดทําเอกสารหลักฐานการใช
จายงบประมาณอยางถูกตอง ตรวจสอบได 2) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีเพียงพอตอการดําเนินงาน 3) มีการวางแผนการ
ใชจายงบประมาณอยางเหมาะสม 4)ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์
อําลา (2556 : 178-180) กลาววาการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณที่เพียงพอจะสงเสริมใหบุคลากรในการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงค สามารถพัฒนาบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตองกระทําอยางเปนระบบตั้งแตการวาง
แผนการกําหนดแผนงาน/ งาน/ โครงการ การติดตามควบคุม ตลอดจนการประเมินผล และ 2) องคประกอบคุณสมบัติของ
นักเรียน เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เปนการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกชวงวัยหรือทุกพื้นที่ แตมีขอจํากัดในดานการสื่อสารเนื่องจากเปนการสื่อสารทางเดียว นักเรียน
ปลายทางและครูผูสอนตนทางไมสามารถพูดจาโตตอบกันได หนาที่ของครูปลายทาง ไมไดทําการสอนโดยตรง อาจทําไดเพียง
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในการใหคําอธิบายเพิ่มเติม และดําเนินการพัฒนาการเรียนรู ความสามารถของผูเรียนในกระบวนการวัดผลและประเมินผล
ดานความรูผานเครื่องมือที่กําหนดมาให และประเมินศักยภาพผูเรียน จากคุณสมบัติของนักเรียนทางดานทักษะ (Learning
skill) ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ ทักษะดานชีวิตและอาชีพ
ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเจริญ, 2557 : 5-6) และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได กํ า หนดให ส มรรถนะสํ า คั ญ 5 ประการของผู เ รี ย น ดั ง นี้ ความสามารถในการสื่ อ สาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดังนั้นทักษะและสมรรถนะของผูเรียน เปนความจําเปนในการจัดการเรียนรู เนื่องจากเปนผลของความรู ความสามารถในความ
พรอมที่จะสามารถเรียนรูดวยตนเอง จึงสามารถอนุมานไดวา องคประกอบเชิงสาเหตุขางตนทั้ง 2 องคประกอบ ไมสามารถที่
จะมีอิทธิพลกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กได

ขอเสนอแนะ

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช
1.1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถใชเปนขอมูลในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
สรางและออกแบบแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม ตลอดจนกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
ตอไป
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถใชเปนขอมูลในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
สรางและออกแบบแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม ตลอดจนกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
ตอไป
1.3 ใชเปนขอมูลพื้นฐานใหโรงเรียนไดทราบถึงองคประกอบตางๆ ที่จะสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรู โดย
ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในแตละโรงเรียน ให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตามบริบทของโรงเรียน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนําผลการวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนรู โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไปศึกษาพัฒนาหารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และสอดคลองกับ
แนวคิด ทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหไดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรนํ า ผลการวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เส น ขององค ป ระกอบเชิ ง สาเหตุ ที่ ส ง ผลต อ
กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไปศึกษาและพัฒนาระบบการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพทางวิชาการ
ของโรงเรียนใหไดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยพัฒนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเชิงคุณภาพเฉพาะโรงเรียนหรือเฉพาะราย
กรณี โดยนําผลการวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทีย ม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไปปรับใชใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและสภาพบริบททางสังคม เพื่อการพัฒนาโรงเรียนแต
ละแหงใหดียิ่งขึ้น
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ราช

ภัฏร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต
2) จัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย กลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย จํานวน 354 คน กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.950 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง
0.296-0.801 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการ
วิเคราะห PNImodifed ผลการวิจัย พบวา
1. สภาพที่เปนจริงในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก
สภาพที่ควรจะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก
2. การจั ด ลํา ดับ ความตอ งการจํา เป นในการบริหารจั ดการโรงเรียนสุจ ริต สั งกัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย ดานที่มีคาความตองการจําเปนมากที่สุด คือ ดานทักษะกระบวนการคิด (PNImodifed = 0.329)
คําสําคัญ: ความตองการจําเปน, การบริหารจัดการ, โรงเรียนสุจริต

าลัย

Abstract

มหา

วิทย

The objective of this research were to 1) study the actual situation and the condition in
management upright schools. 2) to prioritize needs analysis in management upright schools, under the
office of the primary education Loei Province. The sample group used in this study of 354 school
administrators and teachers working in the office of primary education Loei Province. The sample size was
determined by using Krejcie & Morgan’s table and selected using multi-stage sampling. The instrument used
in this research was a 5-level rating scale. Questionnaire with a reliability equal to 0.917. The data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and PNImodified. The results of this research
were as follows:
1. The actual condition upright schools under the office of primary education Loei Province were
at high levels.
The condition that upright schools under the office of primary education Loei Province were at
high levels
2. Prioritize needs analysis in management upright schools, under the office of the primary
education Loei Province, the most need aspect is thinking process skills (PNImodified= 0.329).
Keywords: Needs, Management, Upright Schools
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) วิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ยังไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดํ าเนิน การไว 5 ยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายใน 4 กลุม คือ 1) กลุมเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝงคุณธรรม
จริย ธรรม ใหยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนใหเกิดความเขมแข็งมากที่สุดเพราะเปนอนาคตของชาติ
2) กลุมภาครัฐเสริมสรางและสนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร ใหเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหนาที่ 3) กลุมภาคเอกชน สงเสริมและสนับสนุนใหใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารองคกรและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4) กลุมภาคประชาสังคมและ
สื่อมวลชน สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของทุกหมูเหลาในการปองกันและปราบปรามการทุจริต นับเปนความ
พยายามที่ดีของ สํานักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรตามรัฐธรรมนูญ ในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติวา ดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนกรอบชี้นําในการดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ (สํานัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559)
การทุจริตคอรรัปชัน นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปจจุบัน ทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคม ในวง
กวาง ความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรัปชันเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เปน
ตนเหตุสําคัญของปญหาทั้งหมด และ “ระบบ” เปนปจจัยสําคัญเชนเดียวกับ “คน” ที่กอความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรปั
ชันโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ระบบราชการและหนวยงานของรัฐและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ใชชองวางจากกฎระเบียบ การบริหาร
จัดการไมไดใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนลมเหลว ระบบอุปถัมภเขมแข็งกวาระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ
ผูกระทําผิดไมศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกลาวทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส ความไมเปน
ธรรม รวมทั้งเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชัน (ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย, 2557)
โรงเรียนสุจริต หมายถึง โรงเรียนที่เนนถึงความสําคัญของการคิดอยางมีเหตุผล คุณคาความดี การรูผิดชอบชั่วดี การ
ภูมิใจในการทําความดีและรังเกียจการโกง รวมถึงการเติบโตไปเปนคนเกงที่ไมโกง การเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐาน อยางการ
รูจักตอแถว ไมพูดปด เพื่อใหเมื่อเด็กเติบโตไปจะไดสามารถเคารพกฎของสังคมที่ใหญขึ้นไดแลวนําแนวทางดังกลาวปรับใชกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก 1) ทักษะ
กระบวนการคิด 2) ความมีวินัย 3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) การอยูอยางเพียงพอ 5) การมีจิตสาธารณะ ซึ่งชวยใหผูบริหารนํา
หลักการการบริหารโรงเรียนสุจริตมาใชในการบริหารโรงเรียน โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคมาตรฐานการบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ดาน ดังนี้ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป โดยการบริหารงานทั้ง 4 ดานนี้ตองสงเสริมคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ
ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดกําหนดนโยบายใหทุกโรงเรียนในสังกัดไดดําเนินการเปนโรงเรียนสุจริต
จากสภาพและความสํา คัญ ของป ญหาที่พ บ ผลกระทบที่สงผลในวงกวา งอัน เปน อุ ป สรรคสํ า คัญ ในการพั ฒนา
ประเทศชาติ ถาหากมีการเพิกเฉยและปลอยไวโดยไมสนใจทั้งที่รับทราบถึงปญหาและผลกระทบเหลานั้นก็จะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นจนสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย หากไดทําการวิจัยในเรื่องนี้แลวนําผลการวิจัยในเรื่องนี้มาใชจะชวย
ปรับปรุงแกไขปญหาการบริหารจัดการที่ไมถูกตอง อาจจะนําไปปรับใชเพื่อแกปญหาทั้งระบบใหหมดไปหรืออยางนอยชวยให
ปญหาลดลง ลดความเสียหายทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถนําไปปรับใชในการวางแผนการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ
ผูบริหารโรงเรียนหรือผูรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพตอไป ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัย เรื่อง
การศึกษาความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เพื่อนํา
ผลการวิจัย ไปใชเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป
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1. เพื่อศึกษาสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย
2. เพื่อ จั ดลําดั บความตอ งการจําเปนในการบริห ารจัดการโรงเรี ยนสุจริต สัง กั ดสํา นั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ภัฏร

ำไพ

1. ประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ใน
ปการศึกษา 2564 จํานวน 4,211 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
ปการศึกษา 2564 จํานวน 354 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และ มอรแกน จากนั้น
คํานวณกลุมตัวอยางตามสัดสวนขนาดโรงเรียนดวยวิธีการแบงแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

วิทย

าลัย

ราช

1. ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย มีทั้งหมด 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก เพศ ตําแหนง ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน ขนาดโรงเรียน และเขตพืน้ ที่ที่สังกัด
ตอนที่ 2 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) ความมี
วินัย 3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) การอยูอยางเพียงพอ 5) การมีจิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปดวย สภาพปจจุบันและสภาพที่ควร
จะเปน ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ตามการสังเคราะหจาก
นักวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
มีลั กษณะแบบสอบถามชนิดมาตราส วนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert Scale) โดยกําหนดคา
คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ (ฉัตรสุมน พฤติภิญโญ, 2553: 154-155
การกําหนดชวงคะแนน
คะแนน 5
หมายถึง มีเกณฑมาตรฐาน ในระดับมากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง มีเกณฑมาตรฐาน ในระดับมาก
คะแนน 3
หมายถึง มีเกณฑมาตรฐาน ในระดับปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง มีเกณฑมาตรฐาน ในระดับนอย
คะแนน 1
หมายถึง มีเกณฑมาตรฐาน ในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เนื้อหาสาระครอบคลุม 5 ดาน ดังนี้ ดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด ดานที่ 2 ความมีวนิ ยั
ดานที่ 3 ความซื่อสัตยสุจริต ดานที่ 4 การอยูอยางพอเพียง และ ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ

มหา

การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical Package for
the Social Science: SPSS) ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ข อมูลที่ไดจากตอนที่ 1 ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) และหาคาคะแนนเฉลี่ย นําเสนอในรูปตารางและความเรียง
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(PNImodified)

(I – D)/D

PNI

หมายถึง ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน

I

หมายถึง คาเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเปน

D

หมายถึง คาเฉลี่ยของสภาพที่เปนอยู

ผลการวิจัย

ราช

เมื่อ

=

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ขอมูลจากตอนที่ 2 ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพที่เปนอยูและสภาพที่ควรจะเปนของการบริหารงานโรงเรียนสุจริต
ของผูบริหารโรงเรียน ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) และหาคา
คะแนนเฉลี่ย นําเสนอในรูปตารางและความเรียง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนเฉลี่ย ในการแปลความหมายไวตามแนวคิดการแจกแจงเปนความถี่ตาม
ระดับคะแนนของลิเคอรท (Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 121) ดังตอไปนี้
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย
คะแนน 0.50 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
3. ขอมูลจากตอนที่ 3 ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต
ผูวิจัยทําการจําแนกรายดานและนําเสนอในรูปความเรียง
4. จัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต โดยอาศัยการเรียงลําดับของขอมูล Modified
Priority Needs Index (PNImodified) ปรับปรุงโดย สุวิมล วองวาณิช (2550: 279) เปนวิธกี ารทีห
่ าคาความแตกตางของสภาพที่ควรจะ
เปนและสภาพที่เปนอยู แลวหารดวยสภาพที่เปนอยู เพื่อควบคุมขนาดของความตองการจําเปนใหอยูในพิสัยที่ไมมีชวงกวาง
มากเกินไปและใหความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใชระดับของสภาพที่เปนอยูเปนฐานในการคํานวณคาอัตราการพัฒนาเขาสู
สภาพที่คาดหวัง โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้

วิทย

าลัย

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค โดยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน และการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหาร
จัดการโรงเรียนสุจริต
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต

มหา

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูบริหารและครู
ผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
จํานวน (n=354)
รอยละ (100.00)
1 เพศ
ชาย
150
42.37
หญิง
204
57.63
2 ตําแหนง
ผูบริหารโรงเรียน
28
7.91
ครู
326
92.09
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
229
64.69
ปริญญาโท
119
33.62
ปริญญาเอก
6
1.69
4 ประสบการณในการทํางาน
นอยกวา 10 ป
148
41.81
10 ป - 20 ป
115
32.48
มากกวา 20 ป
91
25.71
5 ขนาดสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก (ตั้งแต 1-120 คน)
148
41.81
โรงเรียนขนาดกลาง (ตั้งแต 121-600 คน)
170
48.02
โรงเรียนขนาดใหญ (ตั้งแต 601 คนขึ้นไป)
36
10.17
6 โรงเรียนของทานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
139
39.26
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
144
40.68
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
71
20.06

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ( ˉx ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพที่เปนจริง สภาพที่ควรจะเปน คาดัชนีความตองการ
จําเปน (PNImodified) และลําดับความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต โดยภาพรวม
สภาพที่เปนจริง
อัน
ดั
xˉ S.D. แปลผล บ

สภาพที่ควรจะเปน อัน
xˉ S.D. แปลผล ดับ

PNI อันดับ

ดานที่ 3 ความซื่อสัตยสจุ ริต

ราช

ดาน

3.55 0.72

มาก

4 4.44 0.16

มาก

3

0.251

2

ดานที่ 4 การอยูอยางพอเพียง

3.79 0.61

มาก

2 4.37 0.05

มาก

4

0.154

5

ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ

3.82 0.60

มาก

1 4.54 0.07 มากที่สุด 1

0.190

4

โดยรวม
ขอเสนอแนะ

3.59 0.69

มาก

4.42 0.11

มาก

0.329

1

0.219

3

0.231

วิทย

าลัย

5
ดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด 3.19 0.53 ปานกลาง 5 4.24 0.14 มาก
3.70 0.82 มาก
3 4.51 0.15 มากที่สุด 2
ดานที่ 2 ความมีวินัย

มหา

ดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด ควรมีกระตุนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ควรใชเหตุผลเปนสวนในกระบวนการคิด
เพื่อการตัดสินใจ และควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเปนสวนในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชนสูงสุดในองคกร
ดานที่ 2 ความมีวินัย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรยึด กฎระเบียบ วิ นัยของทางราชการอยา ง
เครงครัด ผูบริหารควรใชหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตัดสินเมื่อมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทําผิดวินัย ผูบริหารควรสงเสริมกํากับดูแลติดตาม ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหอยูในระเบียบวินัยของทาง
ราชการและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร ผูบริหารโรงเรียนควรสรางเสริมระเบียบวินั ยโรงเรียนอยางสรางสรรค และ
ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
ดานที่ 3 ความซื่อสัตย สุจริต ผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีในดานของคุณธรรมจริยธรรมไมแสวงหาผลประโยชน
โดยมิ ผูบริหารโรงเรียนไมถือเอาสิ่งของผูอื่นมาเปนของตนไมหาผลประโยชนในทางที่ไมถูกตอง โรงเรียนควรมีความโปรงใสใน
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พรร

ณี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การบริหารจัดการในองคกรในทุก ๆ ดานและสามารถตรวจสอบได ผูบริหารโรงเรียนควรมีความเปนธรรมในการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และผูบริหารโรงเรียนครวญ สรางครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปองกันการทุจริตอยา งมี
จิตสํานึก
ดานที่ 4 การอยูอยางพอเพียง ผูบริหารโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีดําเนินชีวิตดวยความฟุงเฟอฟุมเฟอย
โรงเรียนควรมีกิจกรรมสงเสริมความพอเพียงรวมหรือโรงเรียนอื่นเพื่อสรางเปนเครือขาย และผู บริห ารนําหลักของความ
พอเพียงมาปรับใชในการบริหารงานในโรงเรียน
ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ ผูบริหารโรงเรียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกัน
และกัน มีน้ําใจตอกัน ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน และยึด
ประโยชน สว นรวมเปน ที่ ตั้ง ผู บ ริห ารควรมีการเสริม แรงทางบวกใหกั บ ขา ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาที่มีจิต
สาธารณะและเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนควรสรางเสริมคุณลักษณะใหนักเรียนมีจิตสาธารณะ
และผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครูผูสอนปลูกฝงใหนักเรียนแบงปนความสุขสวนตนดวยการอาสาทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม

สรุปและอภิปรายผล
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1. สภาพที่เปนอยูและสภาพที่ควรจะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตอภิปรายได ดังนี้
สภาพที่เปนอยู ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมี
สภาพที่เปนอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ มีสภาพที่เปนอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงความปรารถนาดี มีความรับผิดชอบ ดูแล เอาใจใสตอผูอื่นหรือสังคม โดยไมเห็นแก
ประโยชนสวนตน เสียสละความสุขสวนตน เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยู รวมกันปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เปนตนแบบการ
ไมทุจริตตอสาธารณชนสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่นใหเห็นประโยชนของการมีจิตสาธารณะ ใหตระหนักสํานึกรูถึงความดีที่ได
กระทําอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงามของสังคม ตลอดจนเผยแพรความดีของบุคคลโรงเรียน ชุมชนและสังคมเพื่อเปน
แนวทางหรือแรงบันดาลในการตอตานการทุจริต ซึ่งสอดคลองกับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ไดระบุไววา จิตสาธารณะเปน
คุณลักษณะที่แสดงออกถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคมดวยความ
เต็มใจกระตือรือรนโดยไมหวังผลตอบแทน โดยผูที่มีจิตสาธารณะคือผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่นแบงปนความสุข
สวนตนเพื่อทําประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย
สติปญญา ลงมือปฏิบัติ เพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน รองลงมา คือ
ดานที่ 4 การอยูอยางพอเพียง มีสภาพที่เปนอยู ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนที่มีความพึงพอใจ และ
เห็นถึงคุณคาในสิ่งที่ตนเองมี ไมใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ฟุงเฟอเกินกําลังของตนเอง มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรมและไม
เบียดเบียนหรือสรางความเดือดรอ นแกผูอื่นเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตสามารถสงเสริมผูอื่นเผยแพรความรูห รือ
แนะนํ าแนวทางการปฏิบัติตนเกี่ยวกับวิถีพอเพียงอยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบไมเบียดเบีย นผูอื่นปฏิบัติตนอยูบน
พื้ นฐานทางคุ ณธรรมและจริยธรรมดําเนินชีวิตอยา งมีคุณคา อยูในสังคมอยา งมีความสุ ข ซึ่งสอดคลองกั บ (สํานักพั ฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559) กลาวถึง อยูอยางพอเพียง หมายถึง การดําเนินชีวิตอยูดวยความพอประมาณ มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน จนสามารถปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข รองลงมา คือ ดานที่ 2 ความมีวินัย
มีสภาพที่เปนอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารโรงเรียนที่มีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ
ขอบังคับตาง ๆ เพื่อไมใหแสดงออกอยา งใดอยางหนึ่งโดยขาดคุณธรรมจริยธรรม ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ทั้งเพื่ อน
รวมงาน ผูเรียนสังคมและประเทศชาติ สรางเสริมระเบียบวินัยในตนเองอยางสรางสรรค สามารถเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นได
ตลอดจนสรางเสริมใหมนุษยอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของวินัยแหงตน
มี 2 ทฤษฎีที่กลาวถึง คือ ทฤษฎีของเมาเรอร วาดวยจุดกําเนิดของการควบคุมตน และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ
เพียเจท (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2523) ไดกลาวไววา การเกิดวินัยในตนเองของบุคคลแตละคนนั้นจะตองมีพื้นฐานมาตั้งแต
ระยะแรกเกิ ดจนกระทั่ งเติบ โตขึ้ นมา จุ ด เริ่ม ต น คือ ความสั มพัน ธร ะหวา งทารกกั บ มารดาหรื อ ผู เ ลี้ ย งดู อั น จะนํ า ไปสู
ความสามารถควบคุมตนเองเมื่อโตขึ้น ทารกและเด็กจะตองเรียนรูจากผูที่เลี้ยงดู โดยการเรียนรูนี้จะเกิดในสภาพอันเหมาะสม
เทานั้น และขอบขายของการเสริมสรางระเบียบวินัย มีดังนี้ 1) ใหเด็กกระทํากิจกรรมตาง ๆ ตามเวลา 2) ใหเด็กเก็บสิ่งของ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เครื่องใชเขาที่ใหเปนระเบียบ 3) การใหเด็กชวยเหลืองานบานตามความสามารถของเด็ก 4) การใหเขาแถวเพื่อรอทํากิจกรรมที่
ตองปฏิบัติพรอมกัน 5) การใหยอมรับขอตกลงและทําตามขอตกลง รองลงมา คือ ดานที่ 3 ความซื่อสัตยสุจริต มีสภาพที่
เปนอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนที่มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ สามารถแสดงออกอยางชัดเจน ไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคมทั้งดานกาย วาจาใจ และไมเบียดเบียนหรือสรางความเดือดรอนแกผูอื่นไมแสวงหาผลประโยชนโดย
มิชอบ มีความเปนกลาง เปนธรรม โปรงใส ในการปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีไมคดโกงหรือเอารัดเอาเปรียบผูอื่นซื่อสัตยตอ
ตนเองตอผูอื่นเปนแบบอยางที่ดีและสรางวัฒนธรรมที่ขาวสะอาดในองคกร ซึ่งสอดคลองกับ (ปเตอร อัมสเตอรดัม, 2009)
ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การยึดพื้นฐานจากหลักจรรยาที่แนนอน ซึ่งเปนมาตรฐานการกระทําของคุณ สําหรับคริสเตียน
มาตรฐานคือพระคําของพระเจา (ถึงแมวาความซื่อสัตยสุจริตไมไดจํากัดอยูในคริสเตียนเทานั้น แตผลขอกลาวจากมุมของคริส
เตียน) เมื่อเรารูพระคํา เราลวงรูสิ่งที่พระองคเผยใหเห็นเกี่ยวกับพระองคเอง รวมถึงคุณสมบัติและวิสัยของพระองค เราจึง
ทราบวาสิ่งที่พระองคบอกเรานั้นมีความสําคัญตอพระองค เราจึงพยายามดําเนินชีวิตในแงที่สะทอนถึงสิ่งที่พระองคบอกวามี
ความสําคัญ เราเชื่อในคานิยมของพระองค เรารับไวเปนคานิยมในใจเราเอง เราพยายามปรับใหคานิยมในใจเราสอดคลองกับ
ถอยคําและการกระทําภายนอกอยางตอเนื่อง และดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด มีสภาพที่เปนอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจากผูบริห ารโรงเรียนที่มีทัก ษะกระบวนการทางสมองที่สามารถคิด พิ จารณา วิเคราะห สังเคราะห อยางมี
วิจ ารณญาณ โดยสัม พั น ธกั บ ข อ มูล ที่ เกี่ ย วข อ งและสามารถแสดงออกเปนภาษาพู ด ภาษาเขี ย นหรือ กิ ริย าท าทางอยาง
สรางสรรคและมีสติ สามารถวิเคราะห สังเคราะห รับฟงความคิดเห็นผูอื่นอยางมีวิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจแกปญหาหรือ
กระทําอยางใดอยางหนึ่งอยางถูกตอง แมนยํา สรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งสอดคลองกับ (ทิศนา แขมณี, 2555)
การคิดเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยซึ่งมีศักยภาพสูงมาก และเปนสวนทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวโลกอื่น ๆ ตั้งแต
อดีต มนุษยที่มคี วามสามารถในการคิดในแตละยุคแตละสมัยตางก็ไดพยายามคิดคนหาคําอธิบายเกี่ยวกับการคิด ซึ่งแฝงอยูใน
เรื่องการเรียนรูของมนุษยไวหลากหลาย การศึกษาและแนวคิดในอดีต จะเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สามารถชวยใหเกิดความเขาใจ
ในแนวคิดใหม ๆ เพิ่มคุณภาพการเรียนรูของมนุษยได
สภาพที่ควรจะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ด านพบวา ด านที่ มีคาเฉลี่ ยสูงสุด คือ ดา นที่ 5 การมีจิตสาธารณะ มีสภาพที่ควรจะเป น อยูในระดั บมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกันมีน้ําใจตอกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) กลาววา มีจิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม หรือสถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุนชมและสังคม ดวยความเต็มใจ โดยไม
หวังผลตอบแทน คุณลัก ษณะที่เปนจุดเนน คือ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน รวมกิ จกรรมที่ เป น
ประโยชนตอโรงเรียนชุมชน สังคม ซึ่งจะตองพัฒนาผูเรียนใหรวมกิจกรรม เผยแพรความดีของบุคคลในโรงเรียน ชุมชน สังคม
ที่เปนตนแบบการไมทุจริต และรวมกิจกรรม ปองกันตอตานการทุจริต รองลงมา คือ ดานที่ 2 ความมีวินัย มีสภาพที่ควรจะ
เปน อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรยึด กฎระเบียบ วินัยของทาง
ราชการอยางเครงครัด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) กลาววา ความมีวินัย
คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบของครอบครัว โรงเรียน และสังคม รักหนาที่และมี
ความรับผิดชอบ คุณลักษณะที่เปนจุดเนน คือ ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ รูจักเคารพสิทธิของ
ผูอื่น เปนพลมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รองลงมา คือ ดานที่ 3 ความซื่อสัตยสุจริต มีสภาพที่ควรจะเปนอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีในดานของคุณธรรมจริยธรรมไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) กลาววา ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองตรงตามความเปนจริง ทางกายวาจา ใจ ทั้งตอตนเองและผูอื่น มีความละอายและเกรง
กลัวตอการกระทําผิด คุณลักษณะที่เปนจุดเนน คือประพฤติตรงความเปนจริงตอตนเอง ตอผูอื่น ตอสังคม และโลกทั้งทางกาย
วาจา และใจ ซึ่งจะตองพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมใหขอมูลที่ถูกตองเปนจริง ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอายและเกรง
กลัวตอการกระทําผิด ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานผูอื่นมาเปนของตน ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความ
ซื่อตรงไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง รองลงมา คือ ดานที่ 4 การอยูอยางพอเพียง มีสภาพที่ควรจะเปน อยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบ ริหารโรงเรีย น ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีดําเนินชีวิตดวยความพอเพียงไม ฟุงเฟ อฟุ มเฟอย ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) กลาววา อยูอยางพอเพียง หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีใช รักษาทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไม
เบียดเบียนผูอื่น และเห็นคุณคาของทรัพยากร คุณลักษณะที่เปนจุดเนน คือ ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งจะตองพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรม ใชทรัพย
สินทรัพยของตนเองในการดําเนินชีวิตอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลาอยางเหมาะสม ใช
ทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล ไม
เอาเปรียบผูอื่น และไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยผูอื่นเมื่อกระทําผิดพลาด วางแผนการเรียน การทํางาน และการใช
ชีวติ ประจําวัน บนพื้นฐานของความรูขอมูลขาวสาร และดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด มีสภาพที่ควรจะเปน อยูในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารใหความสําคัญดานทักษะกระบวนการคิดโดยสามารถเชื่อมโยงกับดานอื่น เพื่อกอใหเกิด
ประโยซนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) กลาววา ทักษะกระบวนการ
คิด หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา ตลอดจนคิด
วิเคราะหระบุเหตุและผล แนวทางแกปญหาไดอยางมีสติ มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด คุณลักษณะที่เปน
จุดเนน คือ ทักษะ การจําแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ ทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะ
กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค คิดแกปญหา ซึ่งจะตองพัฒนานักเรียนใหเกิดพฤติกรรม สามารถจําแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ
แงมุมตาง ๆ ของการทุจริต
2. การจัดลําดับ ความสําคัญของขอมูลจากการประเมินความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต
พบวามีความสําคัญเรียงตามลําดับ ดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ ดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด ลําดับที่ 2 คือ ดานที่ 3 ความซื่อสัตย
สุจริต ลําดับที่ 3 คือ ดานที่ 2 ความมีวินัย ลําดับที่ 4 คือ ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ ลําดับที่ 5 คือ ดานที่ 4 การอยูอยาง
พอเพียง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ซึ่งสอดคลองกับ (วสันต บุญประสม, 2562) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียน
สุจริต โรงเรียนบานตุงลอยอําเภอ อมกอย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมโครงการ
โรงเรียนสุจริต และเพื่อพัฒนาทางการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 35 คน ประกอบดวย
ผู บ ริ ห าร รองผู บ ริ ห าร ครู หั ว หน า กลุ ม สาระ คณะอนุ ก รรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ชุ ม ชน
คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางและการประชุมกลุม (Focus Group)
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ซึ่งตรวจสอบโดยผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ผลการวิจยั
สรุปไดดังนี้สภาพปญหาในการดําเนินกิจกรรมพบวา 1) ดานทักษะกระบวนการคิด พบวา นักเรียนยังขาดทักษะการจําแนก
เปรียบเทียบ แยกแยะ ประโยชนและโทษของพฤติกรรมที่ดี (พฤติกรรมสุจริต) หรือพฤติกรรมไมดี(พฤติกรรมทุจริต และ
นักเรียนขาดบุคคลที่เปนตัวอยางในการทําความดีและไมสามารถอธิบายความดีที่ปรากฎของคนที่เปนตัวอยางได 2) ดานวินัย
พบวา นักเรียนไมเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบหรือขอบังคับของโรงเรียนและนักเรียนไมปฏิบัติตามกฎ
ขอตกลงของโรงเรียน หองเรียนหรือชุมชน 3) ดานซื่อสัตยสุจริตพบวา นักเรียนลอกงาน ลอกการบานที่ไดรับมอบหมายหรือ
ลอกขอสอบและนักเรียนเอาเปรียบผูอื่น 4) ดานอยูอยางพอเพียงพบวา นักเรียนเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชน
สวนรวมและนักเรียนขาดนิสัยการใชทรัพยากรอยางประหยัดทั้งของตนเองและสวนรวม 5) ดานจิตสาธารณะพบวา นักเรียน
ขาดน้ําใจที่จะชวยเหลือผูอื่น ดวยความเต็มใจและนักเรียนไมมีสวนรวมสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูอื่นประพฤติ ปฏิบัติตัวเปน
พลเมืองดีของโรงเรียนและชุมชน

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

1. ควรนํ า ผลการวิ จั ย มาวางแผนการดํา เนิน งานและแนวทางการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นสุ จ ริ ต ให บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควรกําหนดแผนงานและกลยุทธในการพัฒนาโรงเรียนสุจริตอยางเปนระบบ โดยมุงเนนใหทุกภาคสวนเข ามามี
สวนรวมในการดําเนินการ
3. ควรสงเสริมและพัฒนาเครือขาย โดยเนนการประสานความเชื่อมโยงระหวางชุมชนและเครือขายอื่น ๆ มุงเนนการ
จัดกิจกรรมและการบริหารแบบมีสวนรวม
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งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผ ลิตใบ
ชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม ในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1) สภาพและความตองการจัดการความรู
ด านการแปรรูป สมุนไพรชารางแดงของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในชุมชนเกาะเกร็ด อํา เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี 2)
กระบวนการจัดการความรูและเครื่องมือ 3) ปจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรู 4) ผลการจัดความรูเพื่อความอยูรอดทาง
เศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวติ วิถีใหม ประชากร คือ ชาวชุมชนเกาะเกร็ดหมู 2 จํานวน 1,069 คน
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูใหขอมูลหลัก คือ ประธานกลุม สมาชิกกลุมและนักทองเที่ยวที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู
จํานวน 20 คน ในชวงระยะเวลาการวิจัยตั้งแตตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงกันยายน พ.ศ. 2564 ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม
ผลการวิจัยพบวา กลุมผูผลิตใบชารางแดงมีความรูเนนหนักในดานการแปรรูป ผลิตภัณ ฑสมุ นไพรรางแดงจาก
ธรรมชาติ มีเปาหมายเพื่อใชความรูในการประกอบอาชีพใหกาวหนา ดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง การพัฒนากลุมเปนแหลง
เรียนรูแบบครบวงจร ยิ่งไปกวานั้น เปนศูนยกลางการเรียนรู ถายทอด เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวบานทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน สภาพและความตองการที่พบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ ตองการรวบรวมจัดเก็บความรูที่เปนระบบเพื่อ
สืบทอด ดานกระบวนการจัดการความรูประกอบดวย การวิเคราะหความตองการความรู การสรางและแสวงหาความรูใหม
การรวบรวมจัดเก็บความรู การเผยแพรและถายทอดความรู การประยุกตใชองคความรู โดยมีปจจัยสนับสนุน ไดแก ผูนํากลุม
การมีสวนรวม ความกระตือรือรน การเปดใจ วัฒนธรรมภายในชุมชน เครือขายสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และการไดรับ
การยกยองใหรางวัล ผลการจัดความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม
พบวา ชาวบานสามารถขายสินคาออนไลนใหนักทองเที่ยว การจัดการความรูมีจุดประสงคในการแลกเปลี่ยนและเรียนรูการ
แปรรูปสมุนไพรรางแดง ชวยใหชาวบานตระหนักในคุณคาของชุมชน และยังชวยใหนักทองเที่ยวไดพัฒนาความสามารถในการ
สรางสรรคดวยการเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูการแปรรูปสมุนไพรดวยการลงมือปฏิบัติ ดังนั้นประสบการณที่ไดจากการ
เรียนรูสามารถนําไปใชในชีวติ ได ยิ่งไปกวานั้นชาวบานมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนหมู 2 เพื่อสรางอาชีพและ
สรางรายไดใหกับชุมชน อยางไรก็ตามในชวงป พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 จากปญหาการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 หรือ “โควิด-19” เปนสถานการณทกี่ ระทบกลุม มีประกาศใชมาตรการปดเมือง ปดประเทศ (ล็อคดาวน) เพื่อปองกัน
การแพรกระจายของโรคโควิด 19 เพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุม ผูนํากลุมไดประยุกตใชความสามารถใน
เชิงการตลาด โดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7Ps) ของฟลิป คอตเลอร ในการกําหนดกลยุทธเพื่อ
ดําเนินธุรกิจแบงออกเปน 7 หัวขอดงนี้ คือ 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) 2) ดานราคา (Price) 3) ดานชองทางจัดจําหนาย
(Place) 4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานบุคคล (People) 6) ด านการสรา งและนํา เสนอภาพลักษณ
(Physical Evidence and Presentation) ใหกับผูบริโภคไมวาจะเปนการแตงกายสะอาดเรียบรอย การพูดจาสุภาพออนโยน
การใหบริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ผูบริโภคควรจะไดรับ 7) ดานกระบวนการ (Process) หมายถึงกิจกรรมดาน
ระเบียบวิธีการและการปฏิบัติในดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจ
คําสําคัญ: การจัดการความรู ความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมผูผ ลิตใบชารางแดง ยุคชีวิตวิถีใหม
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The purposes of this research were to study knowledge management of socio- economic survival
of Rang Daeng herbal tea group in new normal era in Koh Kred Community, Pak Kred district, Nonthaburi
province. There were four subjects to examine 1) the state and desire of the knowledge management of
the transformation of Rang Dand herbal tea. 2) the process and tools, 3) the supporting factors concerning
knowledge management, and 4) the effects of knowledge management of socio-economic survival of Rang
Daeng herbal tea group in new normal era. The population was 1,069 villagers in Koh Kred Moo 2, Pak Kred,
Nonthaburi. The group of sample was 20 members of Community Enterprise Group Moo 2. The chief gave
the important information and 20 villagers and tourists participated in the learning activity during research
time from October 2020 to September 2021. It was qualitative research by document analysis, interview
and participative observation.
It was found that Community Enterprise Group Moo 2 had knowledge focusing on the
transformation of organic herbal tea, aiming at using knowledge for career advancement, self- health
maintenance, group development and all cycle learning. Furthermore, it is the center of knowledge,
distributing, transferring and exchange for internal and external community. The treats and problems of
knowledge sharing: lacking systematic knowledge collecting and support. The knowledge management
process was compounded of analysis knowledge need, knowledge creation and acquisition, knowledge
embodiment, knowledge distribution and transfer, knowledge utilization based on supporting factors such
as group leader, participation, enthusiasm, open-minded, internal community culture, network, support and
reward. The effects of the knowledge management of socio-economics and survival of Rang Daeng herbal
tea group in new normal era were the villagers can sell their products to the tourists on line. The purpose
of the knowledge management of herbal tea is to exchange and learn the transformation of herbal tea.
This helps people to aware of their community values. This also helps tourists to develop their potential
and creativity by participating in herbal transformation learning by doing. Thus, this experience can be
adapted to tourists themselves way of life. Moreover, they have corporation. The villagers created
Community Enterprise Group Moo 2 in order to get the profession and gain their salary. However, in the
year of 2020- 2021, the COVID- 19 outbreak, which has affected Rang Daeng herbal tea group across the
community, is shut down to prevent the spread of the disease. In order to access socio-economics survival
of group, the leader applied the marketing capabilities with the theory of Marketing Mix (7Ps) of Philip Cotler
1) Product: in online management in equipment and technology curriculum design taking into account of
each member 2) Price: reasonable price 3) Place: online distribution 4) Promotion 5) People 6) Physical
Evidence and Presentation 7) Process. Both suppliers and consumers must adapt to online business (selling
and buying) so that the business can continue uninterruptedly. There is a joint discussion and planning of
leader and members. The knowledge management of business is accessible to all members effectively and
allows suppliers to successfully manage business.
Keywords: Knowledge Management, Socio-Economics survival, Rang Daeng herbal tea group,
New normal
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การจัดการความรูของกลุมผูผลิตใบชารางแดงใหเปนศูนยการเรียนรู การแปรรูปสมุนไพรรางแดงของเกาะเกร็ด
รวบรวมความรูเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรชารางแดง สงผลใหผลิตภัณฑสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพของกลุมมีชื่อเสียงเปนที่
รูจัก ปจจุบันเปนกลุมไดรับการยกยองดานการบริหารจัดการดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพ และมีหนวยงานและองคกร
ตาง ๆ เขามาทองเที่ยวดูงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวากลุมตระหนักถึงสรรพคุณที่ไดรับจากสมุนไพรชา
รางแดงที่สงผลดีตอสุขภาพของคนในชุมชน จึงมีแนวคิดที่จะนําองคความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพซึ่ งเป นภู มิ
ปญญาดั้งเดิมของชุมชนมาใชประโยชน และใชในการประกอบอาชีพ ประกอบกับหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนใหเกิดการกอตั้ง
กลุมขึ้น มีการใหความรูตาง ๆ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน มีเปาหมายในการดําเนินงาน คือ การนําองคความรู
ดานสมุนไพรชารางแดงมาใชเพื่อการประกอบอาชีพ ผลิตและจําหนายสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพ ผลิตผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ เพื่อดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง มีเปาหมายในการคืนองคความรูสูสังคม ใหความรูดานสมุนไพรชารางแดงคงอยูคู
เกาะเกร็ด สวนสมาชิกกลุมไดผานกระบวนการเรียนรูมาตลอด เกิดความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน ปจจุบันกลุมเปนแหลง
เรียนรูสมุนไพรชารางแดงเพื่ อสุ ขภาพของชุมชน นับวาเปนแหลงเรีย นรูดานสมุนไพรชารางแดงของเกาะเกร็ด และเป น
ศูนยกลางในการถายทอดเผยแพรองคความรูดานสมุนไพรเพื่อสุขภาพใหแกคนในชุมชนและคนอื่นนอกชุมชนที่สนใจ

ราช

ภัฏร

กระบวนการและเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางดานเศรษฐกิจในชวงการแพรระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา สมาชิกกลุมไดปรับแนวคิดวิสัยทัศน วิธีการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ การจัดจําหนายสินคาทางออนไลน สมาชิกกลุมได
เผยแพรและถายทอดความรูเกี่ยวกับชาสมุนไพรรางแดงดวยวิธีการบรรยาย สาธิต สนทนา แลกเปลี่ยน พรอมทั้งเผยแพร
ความรู เ กี่ ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ ผ า นช อ งทางสื่ อ สารตา ง ๆ โทรทั ศน อิน เตอรเ น็ต ทํ า ให ความรู เ กี่ ย วกั บ สมุ น ไพรรางแดงได
แพรกระจายเปนวงกวางทั้งภายในและภายนอกชุมชน กลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวติ วิถีใหมไดรวมตัวกันสรางอาชีพและมี
รายไดจุนเจือครอบครัว ความใสใจในทุกรายละเอียด ประกอบกับการคิดคนผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย ยกระดับสินคา
ชุมชนใหมีความนาสนใจ และการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย รวมถึงการบริการ ทําใหชุมชนไดรับการคัดสรรให
เปน ชุ ม ชนสุ ด ยอดโอทอ ป สิน คา หนึ่ งตํ า บลหนึ่ง ผลิต ภัณ ฑ (One Tambon One Product) และกลายเป น สิน คา ขึ้น ชื่ อ
นอกจากนี้ยังชวยกันหาชองทางจัดจําหนายสินคา สงผลใหมีรายไดตอเนื่อง มีความรูการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทําใหกลุมได
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน

าลัย

กระบวนการและเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางดานสังคมในชวงการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโร
นา สมาชิกกลุมไดประยุกตใชองคความรูดานสมุนไพรรางแดงเพื่อพัฒนาตน ใชประกอบอาชีพ ดูแลสุขภาพของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว เพื่อพัฒนากลุมของตนเอง สมาชิกในกลุมนําองคความรูมาพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชน อีกทั้งยังนํา
ความรูมาใชในการดําเนินการเพื่อเปนแหลงเรียนรูดานสมุนไพร ใชแกปญหาตาง ๆ ของกลุม เพื่อความอยูรอดทางสังคมของ
กลุม ผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม สมาชิกกลุมไดเ รียนรูแ ละมีป ระสบการณเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการ
วิเคราะหสภาพและการระบุความตองการอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดานดวยตนเอง

วิทย

อยางไรก็ตามจากปญหาการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ชวงป พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ.
2564 นั้น เปนสถานการณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงจนแพรกระจายไปทั่วโลก ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย มีการประกาศมาตรการการปองกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19
ประกาศใชม าตรการปด เมือ ง ปดประเทศ (ล็อ คดาวน) เพื่อปองกัน การแพรก ระจายของโรคโควิด 19 และประกาศ
พระราชบัญ ญัติฉุกเฉิน ประชาชนตองใหความสําคัญและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หามออกนอกบาน ใหสวมใสหนากาก
อนามัยหรือหนากากผาอยูเสมอ เวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร ลางมือบอย ๆ ดวยแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงสถานที่
แออัด หลีกเลี่ยงกลุมเสี่ยงหรือผูที่มีอาการปวย

มหา

สมาชิกกลุมตองกักตัวเองอยูในบาน ตองปรับวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม เพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคูไปกับ
ความพยายามรักษาฟนฟูเศรษฐกิจ นําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน
วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทํามาเปนกิจวัตร ตางจากความเคยชินแบบเกา ทั้งดานอาหารการกิน การแตงกาย
การรักษาสุขภาพอนามัย การศึกษาเลาเรียน การสื่อสาร การทําธุรกิจ เปนตน จากป ญ หาสถานการณโควิด 19 ไดสงผล
299
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ณี

กระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดง เพื่อความอยูรอดทางกลุมจึงชวยกันหาวิธีใหมในการฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดง

พรร

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษากลุมผูผลิตใบชารางแดงที่มีการดําเนินการบริหารจัดการที่ดีในชวงสถานการณโควิด 19
การจัดการองคความรูอันเปนเครื่องมือเพื่อชวยใหสมาชิกกลุมอยูรอด โดยนําองคความรูทมี่ ีอยูเดิมมาผสมผสานปรับเปลี่ยนให
เขากับยุคชีวิตวิถีใหม มีการแลกเปลี่ยนองคความรูใหมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สงผลใหความรูไดเผยแพรขยายและถายทอด
ไปสูภายนอกกลุม

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดในการวิจัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

การจัดการความรูดานสมุนไพรรางแดงเพื่อสุขภาพของกลุมผูผลิตใบชารางแดงสามารถใชเปนเครื่องมือในการชวย
พัฒนาชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น กลาวคือเมื่อเกิดการจัดการความรูภายในชุมชน ก็จะเปนตัวเรงชักจูงใจประชาชนใหฟนฟู
ภูมิปญญาทองถิ่นใหกลับคืนมาและพัฒนาชุมชนและวิถีชีวิตของชาวบานใหดียิ่งขึ้น ภูมิปญญาดานสมุนไพรรางแดงอันเปน
เอกลักษณของชุมชนชวยดึงดูดใหผูคนเดินทางเขามาเยี่ยมเยือน ในขณะเดียวกันชาวบานไดรวมมือกันอนุรักษสมุนไพรรางแดง
ทองถิ่น ดังนั้นการจัดการความรูดานสมุนไพรรางแดงซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานดานภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนเครื่องมือที่กอใหเกิด
ประโยชนในการสรางความรัก ความหวงแหนและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน เมื่อมีนักทองเที่ยวเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เป น ตั ว ดึ ง ดู ด ใจที่ สํ า คั ญ ย อ มทํ า ให ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เกิ ด ความตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของทรั พ ยากรและ
สภาพแวดลอมภายในชุมชน ประกอบกับแนวคิดการทองเที่ยวแนวใหมซึ่งเริ่มมีขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2543 โดยนายเกร็ก
ริชารดส (Greg Richards) นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว (Richards, Greg, 2012) และนายคริสปน เรยมอนด
(Crispin Raymond) ที่ปรึกษาดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ประเทศนิวซีแลนด เปนผูบัญญัติศัพทคําวา “การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษวัฒนธรรมสรางสรรค” และใหนิยามวา คือ การทองเที่ยวที่เปดโอกาสใหผูมาเยือนไดพัฒนาศักยภาพในดานการ
สรางสรรค ผานการมีสวนรวมในหลักสูตรการจัดอบรมตาง ๆ อยางกระตือรือรน ตลอดจนประสบการณการเรียนรูลักษณะ
และเอกลักษณของสถานที่ เปนจุดหมายปลายทางการพักผอนชวงวันหยุด โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวม ไดสนทนา ซึม
ซับวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณของพื้นที่ที่ไปเยือนเปนสําคัญ (Raymond, Crispin, 2012)

มหา

วิทย

าลัย

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องชีวิตวิถีใหม (New Normal Life) คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีต
อันเนื่องจากมีสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่สมาชิก
กลุมคุนเคยอยางเปนปกติตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย การใชชีวิตประจําวันจึงจําเปนตอง
ปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวิตรอดดวยการปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคูไปกับความ
พยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจนําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับ
แนวคิด วิสยั ทัศน วิธีการจัดการ การจัดจําหนายสินคาออนไลน การติดตอสื่อสาร การทําธุรกิจออนไลน
รศ.มาลี บุญศิริพันธ คณะกรรมการบัญญัติศัพทนิเทศศาสตรราชบัณฑิตยสภา ไดอธิบายคําวา “New Normal”
แปลวา ความปกติใหม ฐานวิถีชีวิตใหม หมายถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมา
กระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาได ตองเปลี่ยนแปลงไปสู
วิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหมนี้ ประกอบดวย วิธีคิด วิธีเรียนรู วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการ
จัดการ การใชชีวติ แบบใหมเกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงและรุนแรงอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหมนุษยตอง
ปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณปจจุบันมากกวาจะธํารงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต
วิถีชีวิตใหม (New Normal Life) หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีต อันเนื่องจากมีบาง
สิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาไดตองเปลี่ยนแปลง
ไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย "New Normal" ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ “โควิด-19” การใช
ชีวิตประจําวันจึงจําเปนตองปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวิตรอดดวยการปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจากการ
ติดเชื้อ ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจนําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ
เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมทั้งในดานอาหาร การแตงกาย การรักษา
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สุขอนามัย การศึกษาเลาเรียน การสื่อสาร การทําธุรกิจ สิ่งใหม ๆ เหลานี้ไดกลายเปนความปกติใหม จนในที่สุดเมื่อเวลาผาน
ไปก็จะทําใหเกิดความคุนชินจนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผูคนในสังคม
“New Normal” ในบริบทของการทําธุรกิจ คาขาย รวมถึงภาพใหญในระบบเศรษฐกิจของไทย พบวาผูคนยุคโค
วิด-19 จําเปน ตองอยูบานมากขึ้น ทํางานอยูกับ บาน (Work from Home) สวนนักเรีย นก็ตองปรับตัวเรียนที่บา นเรีย น
ออนไลน การจับจายซื้อของก็ตองซื้อทางออนไลนมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจหรือการคาขายในความปกติรูปแบบใหมจึงหนีไ มพน
การทําธุรกิจออนไลน โดยเฉพาะธุรกิจขายสินคาและจัดสงถึงบานเติบโตขึ้นมาก สวนรานขายชารางแดงก็ตองปรับตัวสูชีวิต
วิถีใหมเชนกัน มีทั้งขายแบบจัดสงถึงบานและแบบที่เปดใหดื่มที่รานได ก็ตองกั้นฉากใหลูกคาแตละคน ไมใหลูกคาใกลชิด
หรือแออัดกัน และเวนระยะหางของการนั่งระหวางโตะอาหาร
สวน “New Normal” ในบริบทสถานการณการแพรระบาดของ “โควิด-19” ชวงปลายป พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ.
2563 นั้น เปนสถานการณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงจนแพรกระจายไปทั่วโลก ผูคนเจ็บปวยและลมตายจํานวนมาก
มนุษยจึงจําเปนตองปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวิตรอด ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตผิดไปจากเดิม ปรับหาวิถีการ
ดํารงชีวิตแบบใหม เพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคูไปกับความพยายามรักษาฟนฟูเศรษฐกิจ นําไปสูการสรรคสราง
สิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทํามาเปนกิจวัตร
ตางจากความเคยชินแบบเกา ทั้งดานอาหารการกิน การแตงกาย การรักษาสุขภาพอนามัย การศึกษาเลาเรียน การสื่อสาร
การทําธุรกิจ เปนตน สิ่งใหมเหลานี้ไดกลายเปนความปกติใหม จนในที่สุดเมื่อเวลาผานไปก็เกิดความเคยชินกลายเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตปกติของผูคนในสังคม

มหา
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ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7Ps)
ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือความสามารถในเชิงการตลาด (Marketing Capabilities)
โดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7Ps) ของฟลิป คอตเลอร ในการกําหนดกลยุทธเพื่อดําเนินธุรกิจ
แบงออกเปน 7 หัวขอดงนี้ คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา (Price) 3) ดานชองทางจัดจําหนาย (Place) 4) ดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานบุคคล (People) 6) ดานการสรางและนําเสนอภาพลักษณ (Physical Evidence
and Presentation) ใหกับผูบริโภคไมวาจะเปนการแตงกายสะอาดเรียบรอย การพูดจาสุภาพออนโยน การใหบริการที่รวดเร็ว
หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ผูบริโภคควรจะไดรับ 7) ดานกระบวนการ (Process) หมายถึงกิจกรรมดานระเบียบวิธีการและการ
ปฏิบัติในดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ (Kotler, 2015)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศิรศักย เทพจิต ไดใหความหมาย COVID-19 ไววา เปนโรคอุบัติใหม (Emerging disease) ที่มีอาการทางคลินิก
เฉพาะตัว มีระยะฟกตัวเชื้อในรางกายมนุษย และการแสดงอาการคอนขางยาวนานกวาไวรัสในตระกูลเดียวกัน โดยมีระยะฟก
ตัวโดยเฉลี่ย 5.1 วัน และระยะเวลาแสดงอาการ 12 วัน ติดตอผานทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง และการสัมผัสกับเชือ้ โดยตรง
(ศิรศักย เทพจิต, 2563)
รพีพรรณ รัตนวงศนรา ไดกลาวถึง ไวรัสโคโรนาวาเปนไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในป 1960 แตยังไมทราบแหลงที่มา
อยางชัดเจนวามาจากที่ใด ปจจุบันมีการคนพบไวรัสสายพันธุนี้แลวทั้งหมด 6 สายพันธุ สวนสายพันธุที่กําลังแพรระบาดหนัก
ทั่วโลกในขณะนี้เปนสายพันธุที่ยังไมเคยพบมากอน คือ สายพันธุที่ 7 จึงถูกเรียกวาเปน “ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม” และใน
ภายหลังถูกตั้งชื่ออยางเปนทางการวา “โควิด-19” (COVID-19) (รพีพรรณ รัตนวงศนรา, 2563)
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนทําใหการจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal Life) รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจาก
อดีต อันเนื่องจากมีสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่
สมาชิกกลุมคุนเคยอยางเปนปกติตองเปลี่ยนแปลงไปสูวถิ ีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย "New Normal" การใช
ชีวิตประจําวันจึงจําเปนตองปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวิตรอดดวยการปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจาก
การติดเชื้อ ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจนําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐ
ใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ การจัดจําหนายสินคาออนไลน การติดตอสื่อสาร การ
ทําธุรกิจออนไลน จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ลูกคาผูบริโภคจําเปนตองอยูบานมากขึ้น ทํางาน
อยู กับ บา น (Work from Home) การจับ จา ยซื้อ ของก็ตอ งซื้อ ทางออนไลนม ากขึ้น ดังนั ้น ธุรกิจ คา ขายในความปกติ
รูปแบบใหมจึงตองทําธุรกิจออนไลน ขายสินคาและจัดสงถึงบานลูกคาผูบริโภค สวนรานขายชารางแดงก็ตองปรับตัวสู
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ชีวิตวิถีใหมเชนกัน การจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวติ วิถีใหม
(New Normal Life) การใชชีวิตประจําวันจึงจําเปนตองปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวิตรอดดวยการปรับหาวิถีการดํารงชีวิต
แบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจนําไปสู
เทคโนโลยีใหมและการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธกี ารจัดการ การจัดจําหนายสินคาออนไลน การ
ติดตอสื่อสาร การทําธุรกิจออนไลน

วัตถุประสงคการวิจัย

ำไพ

1. เพื่อศึกษาสภาพและความตองการจัดการความรูของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
2. ศึกษากระบวนการและเครื่องมือการจัดการความรู
3. ศึกษาปจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรู
4. ศึกษาผลจากการจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุค
ชีวติ วิถีใหม

วิธดี ําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ชาวบานในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,069 คน กลุมตัวอยาง สมาชิก
กลุมผูผลิตใบชารางแดง จํานวน 20 คน ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) คือ ประธานกลุมผูผลิตใบชารางแดงในชุมชนเกาะเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี จํานวนชาวบานในชุมชนและนักทองเที่ยวที่สมัครเขารวมกิ จกรรมอบรมความรูการแปรรูป
สมุนไพรรางแดงจํานวน 20 คน ในพื้นที่ดําเนินการวิจัย คือ กลุมผูผลิตใบชารางแดง ชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ในชวงระยะเวลาดําเนินการวิจัยตั้งแตตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงกันยายน พ.ศ. 2564 รวมเวลาทั้งสิ้น 1 ป
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณชาวบานในชุมชนและนักทองเที่ยว และบันทึกภาคสนามของนักวิจัยที่ไดรับรูระหวางการสังเกต การ
สังเกต ไดแก กิจกรรมการแปรรูป พฤติกรรมและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เวลา บุคคล สภาพแวดลอม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เปนการศึกษาสภาพและความตองการ กระบวนการและเครื่องมือ ปจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรูของ
กลุมผูผลิตใบชารางแดง ในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นผูวิจัยจึงออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
เก็บรวบรวมขอมูลทําไดโดยใชวิธีการสังเกตจากการเขาไปในชุมชนที่ศึกษา ประกอบกับการสนทนาพูดคุยและสัมภาษณอยาง
ไมเปนทางการ
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ขอมูลที่รวบรวมไดใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนํา
ขอมูลมาจําแนกและสรุปประเด็นใหเปนหมวดหมู และวิเคราะหนําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยแตละขอ ตีความขอมูลสราง
ขอสรุป จากสิ่งที่ไดสังเกต สัมภาษณ และจดบันทึกมาดวยตัวนักวิจัยเอง การวิจัยนี้ถือวา เปน การศึกษาปรากฏการณจาก
สภาพแวดลอมตามความเปนจริง ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิ ัยขจัดอคติ (bias) จากการวิจัยได โดยใช เทคนิควิธกี ารตรวจสอบ
สามเส า (triangulation technique) มาเปรี ย บเที ย บข อ มู ล ที่ ค น พบ (finding) ของปรากฏการณ ที่ ทํ า การศึ ก ษา
(phenomenon) จากแหลงและมุมมองที่แ ตกต างกัน ใช เ ป นแนวทางการยืน ยันความน า เชื่ อ ถื อ (credibility) ของการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ ใชเกณฑความเที่ยงตรง (reliability) และความถูกตอง (validity) ขอมูลที่คนพบ

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 สภาพและความตองการจัดการความรูดานสมุนไพรรางแดงเพื่อสุขภาพ
ของกลุมผลิตใบชารางแดง ในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา สภาพของกลุมเปนกลุมที่นําความรู
ด านสมุนไพรรางแดงมาใชเพื่อ การประกอบอาชีพผลิตและจําหนา ยสมุนไพรรางแดง เพื่ อดูแ ลสุ ขภาพแบบพึ่ งพาตนเอง
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ประกอบกับหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนใหเกิดการกอตั้งกลุมขึ้น มีการใหความรูตาง ๆ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
มีเปาหมายในการดําเนินงาน และมีเปาหมายในการคืนองคความรูสูสังคม ใหความรูดานการแปรรูปสมุนไพรรางแดงใหคงอยูคู
เกาะเกร็ด
ชาวบ านในชุมชนเองก็ตองการความตองการความรูดานการแปรรูป สมุนไพรชารางแดงเพื่อสุ ขภาพของชุม ชน
เนื่องจากชุมชนตระหนักถึงสรรพคุณจากสมุนไพรรางแดงที่สงผลดีตอสุขภาพ จึงรองขอใหทางกลุมจัดอบรมความรูดานการ
แปรรูปสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพซึ่งเปนภูมิปญญาดั้งเดิมมาอบรมใหแกชาวบานและนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวใน
ชุมชน เพื่อชาวบานและนักทองเที่ยวจะไดนําความรูที่เรียนมาไปใชประโยชนดูแลตนเองและยังนําไปใชในการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ทางกลุมก็ตองการรวบรวมความรูและสืบทอดความรูนั้นตอใหเยาวชนรุนตอไป มีการแปลงความรูที่ฝงลึก
ใหออกมาในรูปแบบความรูที่ชัดเจนใหมากพอและจัดเก็บใหเปนระบบมากกวาเดิม ในประเด็นนี้ประธานกลุม ไดชี้ใหเห็นวา
“การรวบรวมและจัดเก็บองคความรูใหมีการสืบทอดตอไปยังรุนลูกหลานเปนเรื่องสําคัญของกลุมที่จะตองเรงดําเนินการ โดย
กลาววา “องคความรูที่หลากหลายที่ไมมีการจดบันทึก ตอไปตองมีการบันทึกและมีการถอดความรูนั้น”
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 กระบวนการและเครื่องมือการจัดการความรูของชุมชน พบวา
2.1 ตั้งแตมีการกอตั้งกลุมจนถึงปจจุบัน ชาวบานมีความตองการความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ไดแก การ
จัดการสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพ วิธีจัดจําหนายสินคา นอกจากนี้ชาวบานตองการความรูที่
เกี่ ยวกับบทบาทและภารกิจที่สนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูดานสมุนไพรชารางแดงเพื่ อสุขภาพ ทักษะการเป นวิทยากร
บรรยายถายทอดความรู โดยใชการอบรมเปนเครื่องมือในการวิเคราะหความตองการความรู ทั้งการอบรมภายในกลุมและ
อบรมร ว มกั บ เจา หน า ที่จ ากหนว ยงานตาง ๆ ที่เ ขา มาสนับ สนุนเพื่อวิเคราะห ความรูที่ยังไม มี และมี ค วามจํ าเปน ตอการ
ดําเนินงาน
2.2 กระบวนการสรางและแสวงหาความรูใหม พบวา ชาวบานในชุมชนมีความรูพื้นฐานในเรื่องของสมุนไพรรางแดง
เปนความรูที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ อยางไรก็ตามความรูเดิมยังไมเพียงพอ ฉะนั้นชาวบานจึงแสวงหาความรูที่
จําเปนจากที่ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน สอบถามปราชญชุมชน ใชวธิ เี ขารวมฟงการบรรยายแนะนําจากวิทยากรของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เขามาใหความรูภายในชุมชน บางก็ไปดูงานนอกชุมชนตามสถาบันการศึก ษาตาง ๆ บางก็คนควาจาก
หนังสือ เอกสารตํารับตํารา บทความ บางก็ศึกษาจากรายการสารคดีที่แพรภาพทางโทรทัศน วิทยุ ผสมผสานความรูเดิมเขา
กั บ องค ค วามรูใ หม ผา นการเรี ย นรูแ ละปฏิบัติงาน สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกั บเพื่ อ นบ าน ลองผิด ลองถูกจนไดวิธีการ
ดําเนินการที่เหมาะสม
2.3 กระบวนการรวบรวมจัดเก็บความรูที่ชัดเจน พบวา ชาวบานมีกระบวนการรวบรวมขอมูลจัดทําเปนคูมือการ
ดําเนินงาน สมุดจดบันทึก รายงานการศึกษาคนควา สารนิพนธ วิทยานิพนธของนักศึกษาที่เขามาทําวิจัยเพื่อการเรียนรูเทป
บันทึกรายการสารคดีโทรทัศน ชาวบานไดจัดเก็บรวบรวมไวที่แหลงเรียนรูของชุมชน
2.4 กระบวนการเผยแพรและถายทอดองคความรู พบวา ชาวบานมีการเผยแพรและถายทอดความรู 1) ภายใน
ครอบครัวจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง การสาธิต สอนงาน สนทนาพูดคุยกัน 2) เผยแพรและถายทอดใหเพื่อนบานผาน
การสนทนาพู ดคุยกันในชีวิตประจํา วัน 3) เผยแพรและถายทอดใหกับคนนอกชุมชนที่สนใจ ไดแ ก นักศึกษาฝก งานจาก
สถานศึกษาตาง ๆ ใชเครื่องมือสอนเลาเรื่องบรรยายเปนพี่เลี้ยงจัดเวทีอบรมแลกเปลี่ยนความรู 4) การเผยแพรและถายทอด
ความรูโดยบันทึกในรูปแบบที่ชัดเจน ไดแก นักศึกษาฝกงานจดบันทึกความรูในคูมือปฏิบัติงาน บันทึกปจจัยการผลิต เขียน
บทความ ถายทําคลิปวิดีโอในเว็บไซตยูทูป (Youtube) รายการโทรทัศน 5) ถายทอดผานสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ โทรศัพท
อินเตอรเน็ต เว็ปไซต แฟนเพจไลน ไอจี
2.5 กระบวนการประยุกตใชความรู พบวา ชาวบานมีการประยุกตใชองคความรู 1) เพื่อพัฒนาตน ประกอบอาชีพ
ดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 2) เพื่อพัฒนากลุมของตนเอง สมาชิกในกลุมนําความรูมาพัฒนาสรางสรรค
ผลิตภัณฑชุมชน อีกทั้งยังนําความรูมาใชในการดําเนินการเพื่อเปนแหลงเรียนรูดานสมุนไพรรางแดง
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3 ปจจัยสนับสนุนใหคนในชุมชนเกิดกระบวนการจัดการความรู พบวา
3.1 ผูนํากลุม ประธานที่ปรึกษาของกลุมซึ่งเปนผูกอตั้งกลุมไดรวบรวมสมาชิกกลุมจัดตั้งเปนกลุมผูผลิตชารางแดงใน
เกาะเกร็ดและเปนผูชักชวนใหคนในชุมชนนําภูมิปญญาดานสมุนไพรชารางแดงของชุมชนกลับมาฟนฟูและใชในการประกอบ
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อาชีพ สมาชิกกลุมและผูคนในชุมชนใหความเคารพศรัทธา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานของกลุม มีความสามารถ
ในดานการแปรรูปสมุนไพรชารางแดง รวมทั้งประชาสัมพันธกลุมใหเปนที่รูจัก มีบทบาทเปนผูนํา
3.2 การมีสวนรวม พบวา สมาชิกกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมตางที่จัดขึ้น เชน การประชุมวางแผนการแปรรูปสมุนไพร
ชารางแดง การจัดกิจกรรมทองเที่ยว การออกรานในงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สงผลใหการจัดการความรูในดานสมุนไพร
ชารางแดงสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 ความกระตือรือ รน พบวา สมาชิกกลุมมีความมุงมั่นที่จ ะพัฒนาตนเอง และพัฒนากลุ มใหเข มแข็ง มี ความ
กระตือรือรนในการเรียนรู สนใจแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ
3.4 การเปดใจ พบวา สมาชิกกลุมเปดใจที่จะเรียนรู มีความกลาหาญที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง พรอมกับเปดใจให
ความรูกับผูอื่นไมหวงวิชา ทําใหการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบผลสําเร็จ
3.5 วัฒนธรรมภายในชุมชน พบวา วัฒนธรรมภายในชุมชน แบงเปนสองลักษณะคือ ลักษณะแรก วัฒนธรรมความ
ไวเนื้อเชื่อใจกัน สมาชิกกลุมสวนใหญเปนเครือญาติกันจึงมีความไวเนื้อเชื่อใจกันสูง สามารถพูดคุยสนทนาถายทอดแลกเปลีย่ น
ความรูกันได ลักษณะที่สอง วัฒนธรรมการเรียนรูสมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสม่ําเสมอตั้งแตมีการกอตั้งกลุม
ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูจากผูอื่น
3.6 เครือขายชุมชน พบวา กลุมตาง ๆ เขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานเพื่อเปนตนแบบในการนํากลับไป
พัฒนาชุมชนของตนเอง และยังเปนเครือขายในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมในฐานการเรียนรูภูมิปญญาเพื่อถายทอด
และเผยแพรความรูในโครงการตาง ๆ
3.7 การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก พบวา การกอตั้งกลุมประสบความสําเร็จ สวนหนึ่งมาจากการสนับสนุน
ของหนวยงานซึ่งเขามาใหคําแนะนํา ใหความรูและคอยชวยเหลือในดานตาง ๆ ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน
3.8 การไดรับการยกยองใหรางวัล พบวา กลุมไดรับคัดสรรใหเปนผลิตภัณฑโอทอปหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของ
เกาะเกร็ด การไดรับรางวัลเปนการกระตุนใหสมาชิกกลุมเกิดความภาคภูมิใจ สงผลใหเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาองค
ความรูใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 4. ผลจากการจัดการความรูดา นสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของกลุม ผลการวิจัยพบวา
ผลจากการจัดการความรูดา นสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางดานเศรษฐกิจของกลุม ผลวิจัยพบวา

าลัย

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) กลุมผูผลิตชาสมุนไพรรางแดงมีความพยายามรักษาฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจดวยการนําเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐใหมมาใชเพื่อใหอยูรอดในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019

วิทย

1.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญไดใชเครื่องจักรอันทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิตใบชาใหปราศจากเชื้อรา
ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมีสองแบบ คือ แบบผงบรรจุซอง หนึ่งหอมี 10 ซอง สวนผสมประกอบดวยใบรางแดง 100 % น้ําหนัก
สุทธิ 28 กรัม วิธีการเก็บรักษาใชกรรมวิธเี ก็บไวในที่แหงและเย็น วิธีชงดื่มชนิดซอง ใชชารางแดง 1 ซอง แชน้ํารอนหนึ่งลิตร
ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที จะไดชารางแดงพรอมดื่ม ลักษณะที่สองชนิดใบ วิธชี งดื่ม นําใบชาแบงตมใน
น้ํารอนหรือน้ําเดือด ทิ้งไวประมาณ 3-5 นาที จะไดชารางแดงพรอมดื่ม

มหา

1.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลไดใชเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐใหม คือ โรงอบพลังงานแสงอาทิตยมาใชอบใบชา
รางแดงใหแหง เริ่มจากการเก็บใบรางแดงแกที่สมบูรณ นําใบชามาลางแบบน้ําไหลผาน แลวเขาเครื่องตัดใบชาใหสวยงาม
นําใบชามามานึ่งฆาเชื้อโรคในเครื่องนวดชา นํากลับไปตากแดดอีกครั้ง ผึ่งใหแหง จากนั้นก็เอาใบชาที่มีกลิ่นหอมและรสชาติ
ดีเขาตูอบแหง ใชความรอน 40-50 องศาเซนติเกรด พอรอนไดที่ ก็เอาออกจากตูอบ บรรจุลงซองเอง สวนรางแดงแบบซอง
สงไปบรรจุที่บริษัทยาของอุทัยประสิทธ เลขที่ 58/1 หมู 16 ถนนทางหลวงชนบท ปณ 2001 ตําบลบานพระ อําเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25230 เบอรโทรศัพท 086-834-9365, 037-403-9645 เดือนละครั้ง ครั้งละ 13-14 กิโลกรัม จางบรรจุ
ครั้งละหมื่นกวาซอง ซองละ 4.45 บาท นอกจากนี้ยังมีชารางแดงน้ําผึ้งผสมมะนาวในรูปแบบเครื่องดื่มบรรจุขวด ทําให
สะดวกตอผูบริโภคในการดื่ม
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2. ดานราคา (Price) กลุม ผูผ ลิตชารางแดงเนนราคาสมเหตุสมผล ไมคิดกําไรสูงมากจนเกินไป

ณี

1.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตี๋ไดใชเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐใหม คือ ผลิตสินคาสองชนิดดวยกัน คือ ชนิดใบ
และชนิดผง ชนิดใบใชวิธีตม ชนิดผงใชวิธชี งดื่ม ดื่มไดทั้งรอนและเย็น

พรร

2.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญ 1) ขายสินคาขั้นต่ํา 10 หอ รวมคาสงทางอีเอมเอส คิดเปนเงิน 380 บาท 2) ถา
สั่งซื้อ 50 หอขึ้นไปเหลือหอละ 20 บาท รวมคาสงทางอีเอมเอส คิดเปนเงิน 1,150 บาท 3) สั่งซื้อ 100 หอ รวมคาสงทางอี
เอมเอส คิดเปนเงิน 2,150 บาท
2.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลขายใบชารางแดงอบแหงหอละ 30 บาท แบบซองชงขายหอละ 60 บาท หนึ่งหอ
บรรจุ 20 ซอง สวนชารางแดงน้ําผึ้งผสมมะนาวในรูปแบบเครื่องดื่มบรรจุขวด จําหนายขวดละ 15 บาท

ำไพ

2.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตีข๋ ายสินคาหอละ 20บาท หนึ่งหอมี 10 ซอง

ภัฏร

3. ดานชองทางจัดจําหนาย (Place) ในชวงสถานการณยุคโควิด-19 ประชาชนจําเปนตองอยูบานมากขึ้น ทํางาน
อยูกับ บาน (Work from Home) สวนนักเรีย นก็ตองปรับตัวเรียนที่บา นเรีย นออนไลน การจับจา ยซื้อของก็ตองซื้อ ทาง
ออนไลนมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจหรือการคา ขายในความปกติรูปแบบใหมจึงตองทําธุรกิจแบบออนไลน โดยเฉพาะขายสิน คา
และจัดสงถึงบานของผูบริโ ภค สมาชิกกลุมไดปรับ ตัวสูชีวิตวิถีใหมโดยใชชองทางการจัดจําหนายสินคาทางไปรษณีย ทาง
โทรศัพท อินเตอรเน็ต เว็ปไซต แฟนเพจ ไลน ไอจี ใหผูบริโภคไดเลือกใชที่เหมาะสมตรงใจ

ราช

3.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญไดปรับแนวคิดวิสัยทัศนและวิธีการจัดจําหนายใหบริการสงสินคาโดยใชชองทางการ
จัดจําหนายสินคาทางโทรทัศน ทางไปรษณีย ทางโทรศัพทและทางออนไลน ดังนี้ คือ 1) จัดชองทางการติดตอสั่งซื้อผลิตภัณฑ
ชารางแดงตนตํารับเจเพ็ญ และสินคาที่ระลึกถวยดินเผาทางไปรษณียไดที่นายปรีดา ขวัญเกิด เลขที่ 52 หมูที่ 4 ตําบลเกาะ
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ดวยวิธสี งสินคาทางเรือแลวตอทางรถไปไปรษณียที่อยูใกล คือ ไปรษณียหาแยก
ปากเกร็ด 2) ชองทางการติดตอสั่งซื้อผลิตภัณฑออนไลนผานทางแฟนเพจ facebook.com: ชารางแดงตนตํารับเจเพ็ญ 3) ทาง
https://linee/ZSLIY2n#ชารางแดง 4) ทางเวปไซต www.charangdang.com 5) ทาง Line ID: 08-1710-0098, 08-85630447 6) ทางไอจี IG: charangdang 7) ทางโทรศัพทเบอร 08-9965-4100

าลัย

3.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลไดปรับแนวคิดวิสัยทัศนและวิธีการจัดจําหนายสินคาโดยใชชองทางการจัดจําหนาย
สินคาและของที่ระลึกถวยดินเผา 1) ทางไปรษณียติดตอที่นายมงคลชัย หรั่งชาง เลขที่ 75/11 หมู 2 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 2) ทางแฟนเพจ เฟสบุค facebook.com: ชารางแดงมงคล 3) ทางโทรศัพทเบอร 091873-2283, 091-721-2822 4) ทางไลน Line ID: 091-873-2283, 091-721-2822 นอกจากนี้ไดพัฒนาพันธมิตร (Strategic
Distributor) จัดใหมีตัวแทนจําหนายสินคาทั่วประเทศ

วิทย

3.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตี๋ไดปรับแนวคิดวิสัยทัศนและวิธีการจัดจําหนายสินคาโดยใชชองทางการจัดจําหนาย
สินคาทั้งปลีกและสงได 1) ทางไปรษณียต ิดตอที่นายปรีชา เอกนาวากิจ 71/1 หมู 7 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 2) ทางแฟนเพจ เฟสบุค facebook.com: สมุนไพรชารางแดง ชารางจืด เกาะเกร็ด แปะตี๋ 3) ทางโทรศัพท
เบอร 08-3179-4550
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)

มหา

4.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญมีการสงเสริมการขาย 1) สั่งซื้อสินคาขั้นต่ํา 10 หอ รวมคาสงทางอีเอมเอส คิดเปน
เงิน 380 บาท 2) ถาสั่งซื้อ 50 หอขึ้นไปเหลือหอละ 20 บาท แถมให 5 หอ รวมคาสงทางอีเอมเอส คิดเปนเงิน 1,150 บาท 3)
สั่งซื้อ 100 หอ แถมให 12 หอ รวมคาสงทางอีเอมเอส คิดเปนเงิน 2,150 บาท
4.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลมีการสงเสริมการขาย 1) สั่งซื้อใบชาอบแหงหอละ 30 บาท 2) ชาผงสําหรับชงหอ
ละ 60 บาท หนึ่งหอมี 20 ซอง สินคา 10 ซอง แถม 1 ซอง สั่งซื้อ 20 ซอง แถม 3 ซอง
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ณี

4.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตี๋มีการสงเสริมการขาย 1) สั่งซื้อสินคาหอละ 20บาท หนึ่งหอมี 10 ซอง 2) ซื้อเพิ่ม
อีก 10 ซอง แถม 1 ซอง 3) ซื้อครบ 300 บาท ไมคิดคาสง 4) ลงทะเบียน จัดสงดวน คิดเพิ่ม 30 บาท 5) พิเศษสุด 2 วัน
สุดทาย ระหวางวันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ. 2564 ตอนรับปใหม ซื้อ 10 หอ แถม 2 หอ

พรร

5. ดานบุคคล (People)

ำไพ

5.1 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลมีบุคคลสําคัญ คือ นายมงคลชัย หรั่งชาง ผูนํากลุมเปนประธานที่ปรึกษาและเปนผู
กอตั้งกลุม ไดชักชวนใหคนในชุมชนนําภูมิปญญาดานสมุนไพรรางแดงของชุมชนกลับมาฟนฟูและใชในการประกอบอาชีพ
โดยนําใบรางแดงมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑชารางแดงออกจําหนาย ใชชื่อวา “ชารางแดงมงคล” ตอมาไดรวบรวมสมาชิกกลุม
เกษตรกรทําสวนเกาะเกร็ดจํานวน 36 คน จัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุมและผูคนในชุมชนใหความเคารพ
ศรัทธา เปนผู มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานของกลุม มีความสามารถในดานการแปรรูปสมุน ไพรรางแดง รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธกลุมใหเปนที่รูจัก มีบทบาทเปนผูนํา
6. ดานการสรางและนําเสนอภาพลักษณ (Physical Evidence and Presentation) ใหกับผูบริโภคไมวาการ
ใหบริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชนอื่นๆ ที่ผูบริโภคควรจะไดรับ

ราช

ภัฏร

6.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญสรางและนําเสนอภาพลักษณโดยออกสื่อทางโทรทัศนในรายการ Testy Journey
วัฒนธรรมยั่วน้ําลาย ออกอากาศทางชอง PPTV 36 เมื่อวันเสารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00 น. แลวบันทึกเทป
วีดีโอทางยูทูป (youtube.com) URL: https://youtu.be/ nZfAPMBtOIY แนะนํากิจกรรมการทองเที่ยวเดินชมสวนชา
รางแดง แนะนําสรรพคุณ รางแดงเปนพืชสมุนไพรที่มีประโยชนชวยลดน้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เปนโรคเบาหวาน ชวยลด
ไขมันในรางกายออกทางปสสาวะและอุจจาระ ลดไข ลดน้ําหนัก ลดคอเลสเตอรรอลและน้ําตาลในเลือด ชวยขับปสสาวะ แก
กษัยคลายเสน และลดความดันเลือดสูง และการใหบริการสงสินคาทางไปรษณียวา “จัดสงทั่วไทย เก็บเงินปลายทาง” มี
นโยบายสงเสริมการขาย จัดสงสินคาใหลูกคา โดยนําสินคาลงเรือแลวตอรถไปไปรษณียที่อยูใกล ไดแก ไปรษณียหาแยกปาก
เกร็ด

าลัย

6.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลสรางและนําเสนอภาพลักษณการผลิตชารางแดงมงคลทางโทรทัศน ในรายการ 108
อาชีพทําเงิน ออกอากาศทางชอง ThaiPBS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ศ. 2563 เวลา 7:00 น. แลวบันทึกเทปวีดีโอทาง URL:
https://news.mthai.com/economy-news/occupation/707333.html แนะนํา กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเดิ น ชมสวนชา
รางแดง แนะนําสรรพคุณ รางแดงเปนพืชสมุนไพรที่มีประโยชนชวยลดน้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เปนโรคเบาหวาน ชวยลด
ไขมันในรางกายออกทางปสสาวะและอุจจาระ ลดไข ลดน้ําหนัก ลดคอเลสเตอรรอลและน้ําตาลในเลือด ชวยขับปสสาวะ แก
กษัยคลายเสน และลดความดันเลือดสูง นอกจากนี้ทางกลุมยังไดจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญกลุมเกษตรกรทําสวนเกาะเกร็ด
(โดยนายมงคล หรั่งชาง ประธานวิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด) เปนสถานที่ผลิตอาหาร รวมทั้งไดรับการรับรองผลิตภัณฑ “ฮา
ลาล” ตามหลักศาสนาอิสลาม จากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี

วิทย

6.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตี๋สรางและนําเสนอภาพลักษณของชารางแดงแปะตี๋ จากการสัมภาษณผูไหขอมูลหลัก
กลาววา “อยูบาน หยุดโควิด 19 ดีมากยามเชา จิบชาเพื่อสุขภาพ ดูแลรักษาสุขภาพใหรางกายแข็งแรงดวยนะคะ ชารางแดง
สมุนไพรดื่มงาย ตมใสใบเตยเพื่อความหอมอีกนิด ลวนเปนการสงตอสิ่งดีดี ตองหาลุแปะตี๋เทานั้น ชาเราเขมขน ใสใจทุกการ
ผลิต” “ใหไดในทุกโอกาส ชงดื่มในชีวิตประจําวัน ซื้อมากซื้อนอย ซอย ซื้อทานเอง ซื้อฝาก ราคาสง 20 บาทเทานั้น”
7. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึงกิจกรรมดานระเบียบวิธกี ารและการปฏิบัติในดานการบริการทีน่ ําเสนอ
ใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ

มหา

7.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญจัดสงสินคาทางไปรษณีย จัดสงทั่วไทย เก็บเงินปลายทาง โดยสงสินคาทางเรือแลวตอ
ทางรถไปไปรษณียที่อยูใกลที่สุด ไปรษณียหาแยกปากเกร็ด เพื่อสินคาถึงมือผูบริโภคอยางรวดเร็วและทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจ
7.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคล นําเสนอบริการใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจโดยมีตัวแทนจําหนายทัว่ ประเทศ
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7.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตี๋ นําเสนอบริการใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจ ดังผูใหขอมูลหลักกลาววา “พอคาภูมิใจที่สรางแฟนเพจขึ้นมาเพื่อเปนชองทางออนไลนในการซื้อขาย สะดวกกับ
ลูกคามากขึ้น เพื่อใหลูกคาไดรูจักของถูกและดีมีอยูจริง นับตั้งแตวันแรกจนวันนี้ ไมเสียใจเลยที่ติดสรางเพจนี้ขึ้นมา อยาก
ขอบคุณลูกคาทุก ๆ ทาน ที่มาอุดหนุน”

ราช

สรุปและอภิปรายผล

ภัฏร

ำไพ

พรร

ผลจากการจัดการความรูดา นสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางดานสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงใน
ยุคชีวิตวิถีใหมพบวา สมาชิกกลุมไดเรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะหสภาพและความ
ตองการของกลุมอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดานดวยตนเอง อีกทั้งสมาชิกกลุมผลิตสินคาออกมาแลว ก็สามารถนํา
ผลิตภัณฑมาขายทางออนไลน ได นอกจากนี้เด็กและเยาวชนในชุมชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เรียนรู วิชาการแปรรูป
สมุนไพรชารางแดงและหารายไดเสริมเพื่อเปนทุนการศึกษา สมาชิกกลุมมีความสามัคคีผานการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกัน มีความสามารถในดานการบริหารจัดการ สะทอนใหเห็นภาพความเข็มแข็งของชุมชนพึ่งตนเอง ดวยการระดมความ
คิดเห็น รวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน อาศัยหลักประชาธิปไตยเปนแกนกลาง แลวยึด
หลักการมีสวนรวมของชาวบานมาเปนจุดแข็งตอยอดการบริหารตนเองในพื้นที่
นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับธรรมชาติทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของชุมชน ผานการเขารวมกิจกรรมเรียนรูอยางไมเปน
ทางการ สมาชิกกลุมมีความกระตือรือรนที่จะถายทอดประสบการณแกนักทองเที่ยวในบรรยากาศที่ผอนคลายเปนกันเอง
นักทองเที่ยวรูสึกสนุกสนานมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติทําจริงและไดมีปฏิสัมพันธกับชาวบาน กิจกรรมสรางสรรคประสบการณจัด
ขึ้นเปนแบบกลุมที่บานและสถานที่ทํางานของชาวบาน นักทองเที่ยวไดมีโอกาสสังเกตวาสมาชิกกลุมมีความเปนอยูอยางไร
นักทองเที่ยวไดมีโอกาสคนหาความคิดริเริ่มสรางสรรคภายในตัวเอง การถายทอดความรูมีลักษณะไดทดลองเรียนและได
ใกลชิด กั บ คนทอ งถิ่นมากขึ้ น นั ก ทอ งเที่ ย วไดมีโ อกาสพู ดคุยสนทนากั บ สมาชิก กลุมในเรื่อ งอื่น ๆ เป น ความเพลิ ดเพลิน
นอกเหนือจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติและเปนการอนุรักษที่มีความยั่งยืนเพราะใชสถานที่ที่มีอยูแลว คือ สวนหรือบานของ
ชาวบานในชุมชน

มหา

วิทย

าลัย

งานวิจัยนี้พบวา 1. สภาพและความตองการจัดการความรูดา นสมุนไพรรางแดงเพื่อสุขภาพของกลุมผูผลิตใบชา
รางแดงในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การที่กลุมมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ สมาชิกกลุมสามารถ
พึ่งตนเองมาไดตลอด แสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการของกลุมประสบความสําเร็จ รวมถึงมีการจัดความรูที่ดี สวนสมาชิก
กลุม ไดผานกระบวนการเรียนรูมาตลอด เกิดความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน ปจจุ บันกลุม เปนแหลงเรียนรูการแปรรูป
สมุนไพรชารางแดงของชุมชนเกาะเกร็ด และเปนศูนยกลางในการถายทอดเผยแพรองคความรูด านสมุนไพรชารางแดงใหแกคน
ในชุมชนและคนอื่นนอกชุมชนที่สนใจ สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการสื่อสารและกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม เพื่อ
สรางอัตลักษณของชุมชนเกาะเกร็ด ของอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ ที่กลาววา การพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการการ
ความรูของชุมชนนั้น ตองมีการจัดกิจกรรมอบรมความรูใหชุมชนและนักทองเที่ยว ถือเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชน ในการจัดการดูแลชุมชน กระบวนการสรางสรรคเริ่มจากการมีการบริหารจัดการที่ดี มีการกําหนด
แผนงาน เปาหมายของกิจกรรมที่ชัดเจน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนงานและการประเมินผลงาน โดยกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้
ควรเนนการมีสวนรวมทั้งระหวางสมาชิกกลุมและนักทองเที่ยวที่มาเขารวมกิจกรรมโดยมุงหวังใหเกิดการเรียนรู (อมรรัตน
อุดมเรืองเกียรติ, 2546)
2. กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรูของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม คือ 1) การมี
สวนรวม สมาชิกกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น เชน การประชุมวางแผน การแปรรูปสมุนไพรรางแดง สงผลใหการ
จัดการองคความรูในดานสมุนไพรรางแดงสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ความกระตือรือรน สมาชิกกลุมมี
ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนากลุมใหเขมแข็ง มีความกระตือรือรนในการเรียนรูสนใจแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ
3) การเปดใจ สมาชิกกลุมเปดใจที่จะเรียนรู มีความกลาหาญที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง พรอมกับเปดใจใหความรูกับผูอื่นไมหวง
วิชา ทําใหการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบผลสําเร็จ 4) วัฒนธรรมภายในชุมชน วัฒนธรรมภายในชุมชนแบงเปนสอง
ลักษณะคือ ลักษณะแรก วัฒนธรรมความไวเนื้อเชื่อใจกัน สมาชิกกลุมสวนใหญเปนเครือญาติกันจึงมีความไวเนื้อเชื่อใจกันสูง
สามารถพูดคุยสนทนาถายทอดแลกเปลี่ยนความรูกันได ลักษณะที่สอง วัฒนธรรมการเรียนรู สมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูกันอยางสม่ําเสมอตั้งแตมีการกอตั้งกลุม ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูจากผูอื่น 5) เครือขายชุมชน กลุมตาง
ๆ เขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานเพื่อเปนตนแบบในการนํากลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง และยังเปนเครือขายใน
การแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมในฐานการเรียนรูภูมิปญญาเพื่อถายทอดและเผยแพรความรูในโครงการตาง ๆ 6) มี การ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก การกอตั้งกลุมวิสาหกิจประสบความสําเร็จ สวนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของหนวยงานซึ่ง
เขามาใหคําแนะนํา ใหความรูและคอยชวยเหลือในดานตาง ๆ ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน อันไดแก ความชวยเหลือและการ
สนับสนุนจากกองทุนฟนฟูเกษตรกรเปนเงิน 20,000 บาท ซื้อตนพันธุรางแดงแจกจายใหกับสมาชิกบานละ 2 ตน ไปปกให
ตอมากรมพัฒนาชุมชนไดใหเครื่องตัดและอบชา เมื่อสมาชิกปลูกชาจนเจริญเติบโต ทางกลุมไดไปรับซื้อใบในราคากิโลกรัมละ
70 บาท ถาสมาชิกใหทางกลุมไปชวยเก็บใหคิดราคากิโลกรัมละ 20 บาท สวนสมาชิกเกษตรกรที่มาชวยในกระบวนการผลิต
อบแหงและบรรจุถุงไดคาแรงวันละ 250 บาท รายไดกลุมจะนําฝากเขาบัญชีธนาคารในนาม กลุมเกษตรทําสวนเกาะเกร็ด
จํานวนหุนเริ่มตั้งแตหลักพันจนถึงแสนกวาบาทในปจจุบัน สรางรายไดใหกับสมาชิกเปนอยางดี 7) การไดรับการยกยองให
รางวัล กลุมไดรับคัดสรรใหเปนผลิตภัณฑโอทอปของเกาะเกร็ด การไดรับรางวัลเปนการกระตุนใหชาวบานเกิดความภาคภูมิใจ
สงผลใหเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาองคความรูใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม สอดคลองกับ
งานวิจัย เรื่องการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นในการทําขาวฮางของกลุมผลิตขาวฮางเทศบาลปลาโหล ของจักรวาล จันทรหลา ที่
กลาววา ชุมชนมีการถายทอดองคความรูใหกับผูคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ บรรยาย สาธิต
ทดลอง สนทนาแลกเปลี่ยน (จักรวาล จันทรหลา, 2555) เชนเดียวกับงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรูของครูภูมิปญญาเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนในเขตภาคใต ของ ธิดารัตน ศิริรัตน ที่กลาววา การเผยแพรองคความรูสามารถผาน
ชองทางสื่อสารตาง ๆ โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต (ธิดารัตน ศิริรัตน, 2556)
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3. ปจจัยสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู คือ ผูนํากลุมเปนที่เคารพรัก ศรัทธา และสรางความ
เชื่อมั่นใหกับสมาชิกกลุม สมาชิกมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ มีความกระตือรือรน เปดใจยอมรับสิ่งใหมๆ สงผลใหการ
จัดการความรูสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง “ระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูและเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” ของภัทรพงศ อินทรกําเนิด
และคณะ ที่กลาววา ระบบนวัตกรรมของอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรคซึ่งเปนการทองเที่ยวแนวใหมที่มุงเนนประสบ
การณตรงที่มีเอกลักษณพิเศษและการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวและสถานที่เปนการทองเที่ยวนั้น ๆ ผาน
การศึกษาตัวอยางที่มีชื่อเสียง 3 กรณีศึกษา ไดแก กรณีแรก ฟารมโชคชัยเปนธุรกิจทองเที่ยวใหมที่เปลี่ยนรูปมาจากธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม กรณีที่สอง นาฏยศาลาหุนละครเล็กและแหลงจับจายทางวัฒนธรรมเอกชน: โรงละครโจหลุยสเธียเตอร
และสวนลุมไนทบาซาร กรณีที่สาม ตลาดน้ําอัมพวาซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวใหมที่เปนการผสมผสานธรรมชาติและวิธีชีวิตดั้งเดิม
ผลสรุปจากการศึกษา คือ ถึงแมวากรณีศึกษาทั้งสามจะมีความแตกตางกันแตก็มีองคประกอบแหงความสําเร็จที่คลายคลึงกัน
ในหลายประการ ไดแก บทบาทของผูนําในฐานะผูริเริ่ม ผูโนมนาว ชักจูงและประสานกับผูเกี่ยวของอื่น ๆ การมีสวนรวมของผู
มีสวนไดสวนเสีย การยอมรับและประยุกตความรูจากภายนอก ความยืดหยุน และพลวัตของแหลงทองเที่ยว และการรักษา
เอกลักษณ แตอยางไรก็ตาม การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธกับนักทองเที่ยวอันเปนมิติสําคัญของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ยัง
มีคอนขางนอยและอยูในชวงเริ่มตน นวัตกรรมที่เกิดขึ้นสวนมากแตกตางจากนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเปน
นวัตกรรมเชิงศิลปที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีจากหลายสาขา มีความหลากหลายและพลวัตรสูง และเปนผลมาจากการ
ปฏิสัมพั นธกั บนักทองเที่ยวที่มีความตอ งการเฉพาะที่แตกตางกันบุคลากรในอุตสาหกรรมท องเที่ยวประเภทนี้ จึงตองมี
คุณสมบัติบางประการที่ตองพัฒนาเปนพิเศษ คือ มีความสามารถในการเรียนรูและสรางแรงจูงใจดวยตนเอง มีจิตสาธารณะ
และมี วิถีชี วิต เป นสว นหนึ่ งของสถานที่ แ ละมีเ ครือ ข า ยทางสัง คมกวางขวาง (ภั ทรพงศ อิ น ทรกํ า เนิ ด และคณะ, 2553)
เชนเดียวกับงานวิจัยเรื่องการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นในการทําขาวฮางของกลุมผลิตขาวฮางเทศบาลปลาโหล ของ จักรวาล
จันทรห ลา ที่ กลาววา การสนับสนุนจากหนวยงานตา ง ๆ ก็เปนปจจัยที่สํา คัญ สําหรับ การจัดการความรูเ ชน เดีย วกั น ทั้ ง
หนวยงานที่เขามาสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู และหนวยงานที่เขามาสนับสนุนในดานงบประมาณสนับสนุนในดานงบประมาณ
เพื่อจัดสรางเปนแหลงเรียนรู ดังนั้น อาจกลาวไดวากลุมไมอาจประสบความสําเร็จไดหากขาดการสนับสนุนจากหนวยงาน
เหลานี้ (จักรวาล จันทรหลา, 2555)

308
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
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วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

4. ผลจากการจัดการความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางด านเศรษฐกิจและสังคมของกลุม
ผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม ผลการวิจัยพบวา
4.1 ผลจากการจัดการความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางดานเศรษฐกิจของกลุมผูผลิตใบชา
รางแดงในยุคชีวิตวิถีใหมพบวา สมาชิกกลุมมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมผูผลิตใบชารางแดง เปนการสรางงาน สรางอาชีพ
สงผลใหชีวิตความเปนอยูของสมาชิกดีขึ้น มีรายไดที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได ทําใหมีรายไดจุนเจือครอบครัวเดือนละ
สองถึงสามหมื่นบาท ความใสใจในทุกรายละเอียด ประกอบกับการคิดคนผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย ยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชุมชนใหมีความนาสนใจ และการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย การบริการ รวมทั้งการใชวัสดุบรรจุภัณฑ จากการ
พัฒนาอยางตอเนื่องสงผลใหผลิตภัณฑของกลุมไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑโอทอป หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของเกาะ
เกร็ด และเปนการเรียนรูการแปรรูปสมุนไพรชารางแดงของเกาะเกร็ด รวบรวมความรูเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรชารางแดง
สงผลใหผลิตภัณฑสมุนไพรชารางแดงของกลุมมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ปจจุบันกลุมไดรับการยกยองดานการบริหารจัดการดาน
สมุนไพรชารางแดง และมีหนวยงานและองคกรตาง ๆ เขามาทองเที่ยวดูงานสมุนไพรอยางตอเนื่อง สมาชิกกลุมมีการรวมตัว
กันจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน เปนการสรางงาน นอกจากนี้สมาชิกกลุมยังชวยกันหาชองทางจัดจําหนายสินคาออนไลนใน
ยุคการแผระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหสมาชิกกลุมมีรายไดตอเนื่อง สมาชิกกลุมมีองคความรูการจัดการธุรกิจ
ในชวงชีวิตวิถีใหมอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน
กลุมมีศักยภาพทางการตลาดใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม มีความสามารถในการแขงขัน กลุมใชจุดแข็งของตนคือ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโค
วิด 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการควาโอกาสที่เกิดขึ้น และนํามาปรับใหเกิดประโยชน เตรียมรับมือกับอุปสรรคที่
เกิดขึ้นอยางทันทวงที มีการพัฒนาและปรับปรุงผูประกอบการซึ่งผลิตสินคาเพื่อสุขภาพใหมีเอกลักษณและแตกตางจากคูแขง
ชูประเด็นเรื่องสูตรการคิดคนและพัฒนาในแบบฉบับของตนเอง นําเอาวัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ มาใช เพื่อสรางผลิตภัณฑที่มี
มาตรฐานและวัตถุดิบตองตรงใจผูบริโภค นําเสนอความแตกตางใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากทดลองใชผลิตภัณฑเชิงสุขภาพ
เนนราคาที่สมเหตุสมผล ไมคิดกําไรสูงมากจนเกินไปแลวขายแพงมาก พัฒนาชองทางจัดจําหนายสินคาออนไลนและสงเสริม
การขาย ทั้งหมดนี้เปนสิ่งสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค
นอกจากนี้กลุมไดพัฒนาผูประกอบการใหสรางตราสินคาของตนเอง เพราะตราสินคาจะชวยใหผูบริโภคสามารถ
จดจําผลิตภัณฑได ธุรกิจเติบโตและแยงชิงสวนแบงทางการตลาดมาได และขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาออนไลน ซึ่งมี
ความสําคัญมาก การเลือกชองทางที่เหมาะสมและตรงกับใจผูบริโภค ทําใหยอดขายสูงขึ้น สรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
ในการกําหนดกลยุทธเชิงรุกเพื่อชวงชิงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขง คุณภาพสินคามีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถนําเสนอ
เรื่องราวตอผูบริโภค จึงชวยเพิ่มโอกาสในการเขาถึงกลุมผูบริโภคในวงกวาง กําหนดภาพลักษณของผลิตภัณฑสมุนไพรชา
รางแดงเพื่อสุขภาพ และวางกลยุทธทางการตลาดที่ชัดเจน นําไปสูการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
มีการพัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic Distributor) มีการใชตัวแทนจําหนายซึ่งตัวแทนจําหนายมีสินคาหลากหลาย
ดึงดูดใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑมากขึ้น และมีพัฒนาดานบุคคลซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินการธุรกิจชาสมุนไพรรางแดงเพื่อ
สุขภาพ กําหนดกระบวนการใหบริการจัดสง (Service Blueprint) อยางชัดเจนและเปนระบบไมบกพรอง ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดของฟลิป คอตเลอร ที่กลาววา การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดตองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตองมีความสามารถในเชิงการตลาด ใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ คือ 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) 2) ดานราคา (Price) 3)
ดานชองทางจัดจําหนาย (Place) 4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานบุคคล (People) 6) ดานการสรางและ
นําเสนอภาพลักษณ (Physical Evidence and Presentation) ใหกับผูบริโภคไมวาการใหบริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน
อื่น ๆ ที่ผูบริโภคควรจะไดรับ 7) ดานกระบวนการ (Process) มีกิจกรรมดานระเบียบวิธีการและการปฏิบัตใิ นดานการบริการที่
นําเสนอใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ (Kotler, 2015)

มหา

4.2 ผลจากการจัดการความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางดานสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม พบวา
สมาชิกกลุมไดเรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะหสภาพและความตองการของชุมชน
อยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดานดวยตนเอง เด็กและเยาวชนในชุมชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เรียนรูวิชาการแปรรูป
สมุนไพรและหารายไดเสริมเพื่อเปนทุนการศึกษา สมาชิกกลุมมีความสามัคคีผานการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน มี
ความสามารถในดานการบริหารจัดการ สะทอนใหเห็นภาพความเข็มแข็งของชุมชนพึ่งตนเอง ดวยการระดมความคิดเห็น
รวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน อาศัยหลักประชาธิปไตยเปนแกนกลาง แลวยึดหลักการมี
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สวนรวมของชาวบานมาเปนจุดแข็งตอยอดการบริหารตนเองในพื้นที่ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ของธนกฤต ภัทรธราธร ที่กลาววา การจัดการการทองเที่ยวชุมชน การมีสวนรวม การตัดสินใจของชาวบานในชุมชน ในเชิง
การเรียนรู การทดลอง และประสบการณที่ชุมชนไดรับ ชุมชนมีโอกาสใชสิทธิ์ความเปนเจาของพื้นที่กําหนดทิศทางการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนดวยตนเอง กําหนดและจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว และที่สําคัญสามารถสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวดวย
ตนเองและเปนเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากทองเที่ยวในชุมชน นอกจากนี้ชาวบานมี
ความกระตือรือรนที่จะถายทอดประสบการณแกนักทองเที่ยวผูเขารวมกิจกรรมในบรรยากาศที่ผอนคลายเปนกันเอง (ธนกฤต
ภัทรธราธร, 2556)

ภัฏร

ำไพ

นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับธรรมชาติทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของชุมชน ผานการเขารวมกิจกรรมเรียนรูการแปรรูป
สมุนไพรชารางแดงอยางไมเปนทางการ ชาวบานมีความกระตือรือรนที่จะถายทอดประสบการณแกนักทองเที่ยวในบรรยากาศ
ที่ผอนคลายเปนกันเองซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดแดน วิสุทธิลักษณ และคณะที่กลาววานักทองเที่ยวรูสึกสนุกสนานมี
โอกาสไดลงมือปฏิบัติทําจริงและไดมีปฏิสัมพันธกับชาวบาน กิจกรรมสรางสรรคประสบการณจัดขึ้นเปนแบบกลุมที่บานและ
สถานที่ทํางานของชาวบาน นักทองเที่ยวไดมีโอกาสสังเกตวาชาวบานมีความเปนอยูอยางไร นักทองเที่ยวไดมีโอกาสคนหา
ความคิดริเริ่มสรา งสรรคภายในตัวเอง การถายทอดความรูมีลักษณะไดทดลองเรียนและไดใกลชิดกับคนทอ งถิ่นมากขึ้น
นักทองเที่ยวไดมีโอกาสพูดคุยสนทนากับชาวบานในเรื่องอื่น ๆ เปนความเพลิดเพลินนอกเหนือจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติและ
เปนการพัฒนาที่มีความยั่งยืนเพราะใชสถานที่ที่มีอยูแลว คือ สวนหรือบานของชาวบานในชุมชน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ,
2556)

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
จากผลการวิจัย ผูวิจัยคนพบวา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ผูประกอบการควรใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม
ใชจุดแข็งดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการควาโอกาสที่เกิดขึ้น และนํามาปรับใหเกิดประโยชน เตรียมรับมือ
กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที มีการพัฒนาและปรับปรุงผูประกอบการซึ่งผลิตสินคาเพื่อสุขภาพใหมีเอกลักษณและ
แตกตางจากคูแขง ชูประเด็นเรื่องสูตรการคิดคนและพัฒนาในแบบฉบับของตนเอง นําเอาวัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ มาใช เพื่อ
สรางผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานและวัตถุดิบตองตรงใจผูบริโภค นําเสนอความแตกตางใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากทดลองใช
ผลิตภัณฑเชิงสุขภาพ เนนราคาที่สมเหตุสมผล ไมคิดกําไรสูงมากจนเกินไปแลวขายแพงมาก พัฒนาชองทางจัดจําหนายสินคา
ออนไลนและสงเสริมการขาย ทั้งหมดนี้เปนสิ่งสํา คัญตอการตัดสินใจซื้อสินคา และบริการของผูบ ริโภค ดั งนั้นผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะหนวยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดังนี้ คือ
1.1 หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจและสังคมสามารถนําผลที่ไดจ ากการวิจั ย มา
ประกอบการพิจารณาในการสรางนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) ใหตอบสนองกับประชาชนและทําใหธุรกิจการตลาดมีศักยภาพมากขึ้น
1.2 หนวยงานภาคเอกชนหรือผูประกอบการ เชน บริษัท ธุรกิจ รานคา รานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ
ธุรกิจรานของฝากและของที่ระลึก สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยไปปรับเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธตาง ๆ และพัฒนาการบริการ
และสินคาใหตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโ ภคในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal) และเป นการเพิ่มศักยภาพให แก สถาน
ประกอบการ
1.3 ผูที่สนใจการจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) สามารถนําขอมูลและผลการวิจัยในการวิจัยนี้ไปใชประโยชนทั้งทางดานการศึกษาและในดานอื่น ๆ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวจิ ัยไดคนพบตัวแปรที่สําคัญ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะหัวขอที่นาสนใจทําการวิจัยในครั้งตอไปเพื่อตอ
ยอดทางวิชาการ ดังนี้คือ
2.1 การวิจัยการสรางตราสินคา เพราะตราสินคาจะชวยใหผูบริโภคสามารถจดจําผลิตภัณฑได
2.2 การวิจัยชองทางการจัดจําหนายสินคาออนไลน ซึ่งมีความสําคัญมาก การเลือกชองทางที่เหมาะสมและตรงกับใจ
ผูบริโภค ทําใหยอดขายสูงขึ้น สรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันในการกําหนดกลยุทธเชิงรุกเพื่อชวงชิงสวนแบงทางการตลาด
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จากคูแขง คุณภาพสินคามีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถนําเสนอเรื่องราวตอผูบริโภค จึงชวยเพิ่มโอกาสในการเขาถึงกลุม
ผูบริโภคในวงกวาง
2.3 การวิจัยภาพลักษณของผลิตภัณฑสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพ และวางกลยุทธทางการตลาดที่ชัดเจน นําไปสู
การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 การวิจัยการพัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic Distributor) มีการใชตัวแทนจําหนายซึ่งตัวแทนจําหนายมี
สินคาหลากหลายดึงดูดใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑมากขึ้น
2.5 การวิจัยพัฒนาดานบุคคลซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินการธุรกิจ
2.6 การวิจัยกระบวนการใหบริการจัดสง (Service Blueprint) อยางชัดเจนและเปนระบบ

เอกสารอางอิง

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

จักรวาล จันทรหลา. (2555). การจัดการภูมิปญ
 ญาทองถิ่นในการทําขาวฮางของกลุมผลิตขาวฮางเทศบาลปลาโหล. วารสาร
การบริหารทองถิ่น, 5(1), 25-37.
ธนกฤต ภัทรธราธร. (2556). การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค. กรุงเทพมหานคร: องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน).
ธิดารัตน ศิรริ ัตน. (2556). การจัดการความรูของครูภูมิปญญาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนในเขตภาคใต.
วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ภัท รพงศ อินทรกํ าเนิด และคณะ. (2553). รายงานนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรูและเชิง
สรา งสรรค : กรณี ศึ ก ษาอุต สาหกรรมท องเที่ ย วเชิง สร างสรรค. กรุ งเทพมหานคร: สํ า นั ก งานเลขาธิก ารสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
มาลี บุญศิริพันธ. (2563). NEW NORMAL. สืบคน 2 ตุลาคม 2563, จาก https://new.thaipbs.or.th/content/ 292126.
รพีพรรณ รัตนวงศนรา. (2563). มาทําความรูจักกับโควิด-19. สืบคน 2 ตุลาคม 2563, จาก https://www.fti.or.th/wpcontent/uploads/2020/07/A-COVID-19- 1.pdf.
ศิรศักย เทพจิต. (2563). COVID-19 Pandemic: การตอบสนองเชิงนโยบายสาธารณะในการรับมือกับปญหาพยศ. สืบคน
2 ตุลาคม 2563, จาก http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/59/.
สุวิมล มธุรส. (2564). การจัดการศึกษาในระบบออนไลนในยุค NEW NORMAL COVID-19, วารสารรัชตภาคย. 15(40):
33-42.
สุดแดน วิสุทธิลักษณ. (2556). การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค. กรุงเทพมหานคร: องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน).
องคกรอนามั ยโลกประเทศไทย. (2563). Coronavirus. สืบคน 2 ตุลาคม 2563, จาก htps://www.who.int/thailand/
health-topics/coronavirus.
อมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ. (2546). การสื่อสารและกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม เพื่อสรางอัตลักษณของชุมชนเกาะ
เกร็ด. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
Kotler, Philip. (2015). Marketing 7P’s. Retrieved 2 October 2020, from http://marketing54online.blogspot.
com.
Raymond, Crispin. ( 2012) . What’ s in a Name?: The origine of the term ‘ creative tourism’ . In Creative
Tourism, a global conversation: How to provide unique creative experiences for travelers
worldwide, edited by R. Wurzburger, T. Aageson, A Pattakos and S. Pratt. Santa Fe, New Mexico:
Sunstone Press.
Richards, Greg. ( 2012) . Creative tourism and local development. In Creative Tourism, a global
conversation: How to provide unique creative experiences for travelers worldwide, edited by
R. Wurzburger, T. Aageson, A Pattakos and S. Pratt. Santa Fe, New Mexico: Sunstone Press.

311
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พรร

ณี

การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
Development of Innovative Building Plan for Promoting Hua Pa Tourism,
Promburi District, Singburi Province
สุภาภรณ ประสงคทัน*, รภัส ศิลปศรีกุล, รัตนพล ชื่นคา, รําไพ ภูวราห, กฤษณะ ปนะพัง
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*Corresponding Author E-mail: fhumsppr@ku.ac.th

บทคัดยอ

ราช

ภัฏร

ำไพ

การวิจัย นี้ เ ป น การวิจัย เชิ งปฏิบั ติการแบบมีส วนรวมโดยมีวัตถุป ระสงค 1) เพื่ อ สํ า รวจ รวบรวม และคั ดสรร
เอกลักษณของทองถิ่นที่มีศักยภาพในการนําไปพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ตําบลหัวปา 2) เพื่อศึกษาความเห็นของชุมชนตอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลหัวปา และ 3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหัวปา
ภายใตแ นวคิ ด ความเปนเอกลั ก ษณ ข องท อ งถิ่ นและสถาป ต ยกรรมสีเ ขี ย ว ใช วิธีก ารกํ า หนดกลุ มตั ว อย า งแบบเจาะจง
ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 4 กลุมดังตอไปนี้ กลุมหนวยงานภาครัฐ, กลุมชมรมทองเที่ยวหัวปา, กลุมชาวบานใน
พื้นที่ และกลุมผูประกอบการ ผลการศึกษาพบวาเอกลักษณทองถิ่นมาใชในการออกแบบไมวาจะเปนรูปแบบอาคารทรงไทย
หัตถกรรมจักสานพื้นบาน อุปกรณการทําอาหารมาใชในการออกแบบเพื่อถายทอดเรื่องราวแมครัวหัวปา โดยมีแนวคิดการ
ออกแบบพื้นที่แบงออกเปน 5 สวนหลัก คือ จุดหมายตา อาคารอเนกประสงค ศูนยสงเสริมและจําหนายสินคาชุมชน ตลาด
สินคาชุมชน และ ลานกีฬาอเนกประสงค
คําสําคัญ: นวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค, การทองเทีย่ ว, หัวปา

Abstract

วิทย

าลัย

This research is a participatory research study with the objectives to: (1) search, collect and assess
data on potential local identity for the development of innovative multipurpose building design to promote
tourism in Hua Pa Sub-district; (2) to collect opinions of community residents on the proposed multipurpose
building design to promote tourism in Hua Pa Sub-district; and (3) to propose the final multipurpose building
design that represents local identity and green architecture concept. The purposive sampling method was
employed for the selection of the participants encompassing four important groups of stakeholders
including local government group, Hua Pa tourism development group, local resindents and local business
owners. The final design of the multipurpose building incorporates a variety of local identity influences
such as Thai style buildings, local handicrafts, and cooking utensils and equipment depicting the history of
a group of famous local lady cooks (Mae Krua Hua Pa). The elements of the final design include not only
the multipurpose building but also the landmark, local product shopping area and market, and
multipurpose sports ground.
Keywords: Innovative Building Plan, Tourism, Hua Pa

มหา

บทนํา

จังหวัดสิงหบุรีเปนหนึ่งในเมืองรองที่ไดรับการสนับสนุนดานการทองเที่ยวภายใตการดูแลของ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง
สํานักงาน ททท.ลพบุรี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลพบุรี ชัยนาท และสิงหบุรี โดย ททท.ภูมิภาคภาคกลางยังคงตอกย้ําการ
เดินทางทองเที่ยวผานแคมเปญสื่อสารการตลาด “Amazing ไทยเท” มีแนวคิดในการขับเคลื่อนใชจุดแข็งในพื้นที่คือเรื่องราว
ความเปนราชธานีของลุมน้ําเจาพระยามากวา 600 ป ใหความสําคัญกับการเดินทางทองเที่ยวผานเรื่องราวหรือกิจกรรมที่
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ทรงคุณคาในอดีต Premium Nostalgia…More Legacy ตามรอยมรดกแหงสยาม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาทางการ
ทองเที่ยวในภูมิภ าค (เที่ย วภาคกลาง, 11 พ.ย.2561) ตําบลหัวปา อํา เภอพรหมบุรี เปนหนึ่งในสถานที่ ที่มี เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรที่ทรงคุณคาในอดีตตามหลักฐานประวัติศาสตร ตําบลหัวปาเปนที่ตั้งของจวนเจาเมืองพรหมบุรีในสมัยรัชกาลที่
4 จนถึงกลางสมัยรัชกาลที่ 5 มีวัดสําคัญทางประวัติศาสตรคือ วัดพรหมเทพาวาสซึ่งเดิมใชชื่อวา ชลอนเทพาวาส เปนวัดคู
เมืองพรหมบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสตนและหยุดประทับที่วัดพรหมเทพาวาส ในขณะนั้น
คุณหญิงโหมด คุณหญิงเที่ยง ซึ่งเปนหัวหนาแมครัวฝมือเยี่ยมไดถวายอาหารไทยทั้งคาวและหวาน โดยรสชาติอาหารเปนที่ถูก
พระราชหฤทัยและพระราชทานชื่อวาแมครัวหัวปา (รําไพ ภูวราห และคณะ, 2561) ลักษณะทางกายภาพของตําบลหัวปาเปน
พื้นที่มีทําเลที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาหางจากอําเภอเมืองสิงหบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ประกอบดวย 4 หมูบาน คือ หมู
1 บานจวนเกา หมู 2 บานชลอน หมู 3 บานหัวปา (บานวัดโบสถ) และหมู 4 บานหัวงิ้ว
ระหวาง พ.ศ.2560-2563 สํานักสงเสริมฝกอบรมและคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินกิจกรรม
รวมกันดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในพื้นที่ตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ไมวาจะ
เปนโครงการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรเปนผูนําการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเชิงพื้นที่แบบองครวม ในยุค
4.0 กิจกรรมการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนเกษตรและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาเสนทางจักรยาน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแบบมีสวนรวม เปนตน ผลจากการดําเนินงานดังกลาวทําใหประโยชนตอชุมชนตื่นตัวและตองการใช
การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน จากการระดมความคิดเห็นของชุมชนหัวปาทั้ง 4 หมูบานพบวาในภาพรวม
ชุมชนยังคงพบปญหาดานเศรษฐกิจจากการไมมีแหลงจําหนายสินคาเปนของชุมชน ในการนี้เองชุมชนจึงไดมีแนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนหนองหัวดอนใหมีเอกลักษณเพื่อพัฒนาเปนตลาดนัดชุมชนลดโลกรอนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดย
ลั ก ษณะทางกายภาพของหนองหัว ดอนเปน หนองบึงสาธารณะในเขตหมูที่ 1 ถึ ง 4 ตํ า บลหั ว ปา มี ส ภาพเป นธรรมชาติ
บรรยากาศรมรื่น มีพื้นที่โดยรอบประมาณ 18 ไร ตั้งอยูริมถนนสายอยุธยา-อางทอง ซึ่งเปนเสนทางหลักในการเดินทาง ในชวง
พ.ศ. 2561-2562 ชุมชนไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการอนุรักษฟนฟูหนองหัวดอน เพื่อปรับระดับพื้นดินรอบหนอง
หัวดอน การขุดหนอง การสรางแนวขอบ และการทําทางน้ําเขา-ออก ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวไดสงมอบงานเปนที่เรียบรอย
แลว สืบเนื่องจากขอจํากัดของชุมชนในการขาดพื้นที่สวนกลางเพื่อจัดเปนศูนยกระจาย/แสดงสินคาและผลิตภัณฑชุมชน จึงมี
แนวคิดในการใชพื้นที่หนองหัวดอนซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะเพื่อใชเปนศุนยกลาง จากการวิเคราะหพื้นที่ในเบื้องตนจะเห็นไดวา
บริเวณหนองหัวดอนตั้งอยู บริเวณริมถนนเสนทางหลักและมีความเหมาะสมในการพัฒนา แตพื้นที่ดังกลาวยังขาดอาคาร
อเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สําหรับใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยว โดยกลุมผูนําชุมชนไดระบุถึงความมุงหวังในการพัฒนาหนองหัวดอนใหเปนพื้นที่ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายผลผลิตในชุมชนภายใตแนวคิดอนุรักษสิ่งแวดลอมและประยุกตใชเอกลักษณพื้นถิ่นในการสรางความแตกตาง โดยนํา
แนวคิดการออกแบบและพัฒนาอาคารสีเขียวมาประยุกตใช ซึ่งเปนแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงานและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับรองศาสตราจารย ดร.ประพัทธพงษ อุปลา ผูอํานวยการสํานักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ
(SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (กองสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, ออนไลน ) กลาววา
หลักการสําคัญในการทํางานที่สถาปตยกรรมยุคใหมตองคํานึงถึงเปนเรื่องแรกๆ สถาปนิกทั่วโลกตางทราบดีวา ทุกประเทศทั่ว
โลกกําลังเผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ง
กอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ปญหามลพิษทางอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกที่กําลังลดลง พื้นที่ปา
ไมที่กําลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ แนวคิดดังกลาวนี้เองที่ผลักดันใหเกิดการออกแบบสถาปตยกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ออกแบบสิ่ ง ปลู ก สร า งให ใ ช พ ลั ง งานน อ ยที่ สุ ด หลั ก การออกแบบดั ง กล า วถู ก เรี ย กว า สถาป ต ยกรรมสี เ ขี ย ว (Green
Architecture) และสถาปตยกรรมแบบยั่งยืน (Sustainable Architecture)
นวัตกรรม ถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการสรางความแตกตางและสรางการไดเปรียบในเชิงการแขงขัน โอกาส
ทางการตลาด และความสําเร็จ นวัตกรรมเปนสิ่งใหมที่เกิดขึ้นจากการใชความรู ทักษะประสบการณ และความคิดสรางสรรค
ในการพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะเปนผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือกระบวนการใหมที่กอใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ
และสัง คม (สมนึ ก เอื้ อจิ ร ะพงษ พั นธ และคณะ, 2553: 54) การใช แ นวคิด เชิงนวัต กรรมในการออกแบบแปลนอาคาร
อเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหัวปาเปนการใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อสรางความตระหนัก
ความเขาใจ และการยอมรับแบบแปลนอาคารอเนกประสงคโดยใชความคิดสรางสรรคเปนพื้นฐานการสรางนวัตกรรมที่เปน
เอกลักษณทองถิ่น นอกจากนี้แลวยังมีการประยุกตใชแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสถาปตยกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือ
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สถาปตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) ซึ่งเปนการออกแบบทีส่ อดคลองกับสภาพอากาศ ทิศทางแสงอาทิตย ทิศทางลม
ธรรมชาติ การเลือกใชวัสดุกอสรางตกแตงที่ทําใหอาคารสบาย และการใชพลังงานจากธรรมชาติ (อรรจน เศรษฐบุตร, 2551)
จากประเด็นการสํารวจปญหาและความตองการของชุมชน คณะวิจัยจึงประยุกตใชแนวคิดเชิงสรางสรรคในการออกแบบ
แปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหัวปา ที่สะทอนความเปนเอกลักษณของทองถิ่นและสถาปตยกรรม
สีเขีย วซึ่งจะเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว เปนการสืบสานเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่นที่ โดดเดน และยังส งผลตอรายไดเชิง
เศรษฐกิ จ หากผลผลิ ต ที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย และพั ฒ นาครั้ ง นี้ นํ า ไปสู ก ารขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ น การก อ สร า งอาคาร
อเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไดในอนาคต อีกยังเปนแนวทางใหแกหนวยงานดานการทองเที่ยวและชุมชนทองเที่ยว
ในพื้นทีอ่ ื่น ในการนําแนวคิดการพัฒนาแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไปตอยอดในการสรางและใช
ประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว

ำไพ

วัตถุประสงคของการวิจัย

ภัฏร

1) เพื่อสํารวจ รวบรวม และคัดสรรเอกลักษณของทองถิ่นที่มีศักยภาพในการนําไปพัฒนานวัตกรรมแบบแปลน
อาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบรุ ี
2) เพื่อศึกษาความเห็นของชุมชนตอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพือ่ สงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงหบุรี ภายใตแนวคิดความเปนเอกลักษณของทองถิ่นและสถาปตยกรรมสีเขียว

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) โดยมุงศึกษา คนควา และ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพื้นที่ตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิ งห บุรี รวมถึงเก็บขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับแนวคิดสถาปตยกรรมสีเขียว ตลาดนัดชุม ชน การมีสวนร วมของ
ประชาชน กลุม เป า หมายเขา รว มกระบวนการวิจัย ใชวิธีก ารกํ า หนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)
ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 4 กลุมดังตอไปนี้ กลุมผูนําในชุมชนทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ไดแก
กํานัน ผูใหญบาน และปราชญชาวบาน, กลุมชมรมทองเที่ยวหัวปา, กลุมชาวบานในพื้นที่ และกลุมผูป ระกอบการที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ การท อ งเที่ย วในพื้ นที่ โดยมี ขั้ นตอนการดํา เนิ นการวิจัย 4 ขั้ นตอน PAOR (Kemmis and McTaggart, 1988) ได แก
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการวางแผน (Plan: P) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ (Action: A) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการสังเกต (Observation: O)
ขัน้ ตอนที่ 4 ขั้นการสะทอนผล (Reflection: R) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเอกสารและจากการเก็บขอมูลปฐมภูมิดวย
วิธีการที่หลากหลาย ดังนี้
1. การสํารวจสนามวิจัยเพื่อประกอบเปนขอมูลเบื้องตน ผานการสรางแผนที่ภาคสนามซึ่งเปนการระบุลักษณะขอมูล
ทางกายภาพของสนามวิจัย เชน ที่ตั้ง เสนทางเขา ออก ถนน รานอาหาร บาน เปน ตน ซึ่งทํา ให นักวิจัยเห็น ขอบขายของ
งานวิจัยในเชิงกายภาพ
2. การสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลความเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณของทองถิ่นที่มีศักยภาพในการนําไปพัฒนานวัตกรรม
แบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและประโยชนใชสอยของอาคาร
อเนกประสงคจํานวน 19 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุมหลักดังนี้ กลุมหนวยงานภาครัฐจํานวน 6 คน, กลุมชมรมทองเที่ยวหัว
ปาจํานวน 4 คน, กลุมชาวบานในพื้นทีจ่ ํานวน 3 คน และกลุมผูประกอบการจํานวน 6 คน
3.การประชุมกลุมเพื่อรวมพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่มีความโดดเดน
เปนเอกลักษณของทองถิ่น แตกตางจากอาคารอเนกประสงคทั่วไป และมีประโยชนใชสอยครอบคลุมความตองการของชุมชน
โดยมีผูเขารวมประชุมกลุมจํานวน 20 คน
4. การจัดเวทีการประชุมแบบมีสวนรวม (ประชาพิจารณ) ของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อทดลองใชนวัตกรรมผานการ
วิพากษและคัดเลือกแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนโดยมีผูเขารวมประชุมกลุม
แบบมีสวนรวมจํานวน 20 คน และมีการประเมินการทดลองใชนวัตกรรมโดยวิธกี ารเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
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การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธกี ารวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรางขอสรุปอุปนัย และนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา
เพื่อแสดงหาแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเ พื่อ การทอ งเที่ ยวที่สะทอนอัตลักษณทองถิ่นและอนุรักษสิ่ งแวดลอม การ
วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเชิงปริมาณโดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงบรรยายเพื่ออธิบายลักษณะของปรากฏการณ
เชน คาผลรวม คาเฉลี่ย การวิจัยนี้ใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564

ผลการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและจากการประชุมกลุมเกี่ยวกับเอกลักษณของทองถิ่นพบวา ตําบลหัวปาอยูในพื้นที่
ลุม น้ําภาคกลางที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของพื้นที่แบงออกเปน 2 กลุมไดแ ก ทุน ทางวัฒนธรรมที่ จับตองได
(Tangible culture) ไดแก พิพิธภัณฑรัชกาลที่ 5 ศาลพอปู สถาปตยกรรมของชุมชนเดิมที่เปนอาคารทรงไทย เครื่องจักสานที่
ทําจากไมไผ และบานเรือนไทยภาคกลาง นอกจากนี้แลวยังมีทุนทางวัฒนธรรมที่จับ ต องไมได (Intangible culture) ที่
หลากหลายและนาสนใจไดแก อาหารตํานานแมครัวหัวปา การละเลนกลองยาวและรําวง ตํานานเจาเมืองพรหมบุรี และเรื่อง
เลาประวัติศาสตรเกี่ ยวกับการเสด็จประพาสตนในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยผูใหขอมูลทั้ง 4 กลุมใหความคิดเห็น ไปในทิศทาง
เดียวกันเกี่ยวกับการนําเอกลักษณทองถิ่นมาใชในการออกแบบไมวาจะเปนรูปแบบอาคารทรงไทย การนําเอาหัตถกรรมจัก
สานพื้นบาน และอุปกรณการทําอาหารมาใชในการออกแบบเพื่อถายทอดเรื่องราวแมครัวหัวปาดังตัวอยางจากผูใหขอมูล
ภาครัฐ 3 “บานเราโดดเดนในเรื่องแมครัวหัวปา เพราะคําวาแมครัวหัวปาจะมีเฉพาะในตําบลหัวปาของเราเทานั้น โดดเดน
ดานตํานาน อาหารโบราณ ซึ่งบรรพบุรุษของเราไดถายทอดสืบตอกันมาจนทุกวันนี้ วาแมครัวหัวปาทําอาการอรอยจนออกมา
รสชาติเดียวกัน” (สัมภาษณ, รัฐ3)
นอกจากนี้แ ลวผูใหขอมูล ยังกลาวถึงการใชง านของพื้นที่ อาคารอเนกประสงค โดยมุ งหวังใหเป นสถานที่แ สดง
ประวัติศาสตร แหลงเรียนรู เปนจุดจําหนายอาหารแมครัวหัวปา และตลาดนัดเพื่อจําหนายสินคาและผลิตภัณฑในชุมชน โดย
มีการออกแบบอาคารใหมีความรมรื่นผานแนวคิดเชิงอนุรักษประหยัดพลังงาน พรอมทั้งมีการจัดแบงพื้นที่เพื่อแสดงกิจกรรม
นิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเปนอยู เพื่อสรางความสํานึกรักในบานเกิด และเปนแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนสําหรับคน
ในพื้นที่และนักทองเที่ยว อีกทั้งผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ใชสอยภายนอกอาคารอเนกประสงคและบริเวณ
โดยรอบพื้นที่หนองหัวดอนโดยตองการใหเปนพื้นที่นันทนาการสําหรับชุมชน โดยมีสวนหยอมและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมออก
กําลังกาย ปนจักรยาน เพื่อเอื้อประโยชนการใชงานแกคนในชุมชน ดังตัวอยางจากผูใหขอมูลจากกลุมผูประกอบการและ
ตัวแทนชุมชนที่กลาววา “การสรางอาคารเอนกประสงคเพื่อการทองเที่ยวเพื่อใชเปนแหลงเรียนรู ประชาสัมพันธประวัติความ
เปนมาบานหัวปา” (สัมภาษณ, ผูประกอบการ5) และ “เปนจุดรมรื่นอยากใหอนุรักษและคนในชุมชนมีสวนรวมในการดูแล”
(สัมภาษณ, ชุมชน3)
จากขอมูลเบื้องตนที่ไดมาคณะวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสีเขียว เอกลักษณทองถิ่น และความ
ตองการของชุมชน มาใชในการออกแบบรวมกับสถาปนิกและชุมชนผานการจัดเวทีการประชุมกลุมเพื่อรวมพัฒนานวัตกรรม
แบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณของทองถิ่น โดยมีผูเขารวมประชุม
กลุมจํานวน 20 คน โดยไดมีการนําเสนอแนวคิดการพัฒนาแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยแบงพื้นที่
หนองหัวดอนออกเปน 5 สวนหลัก คือ 1) จุดหมายตา 2) อาคารอเนกประสงค 3) ศูนยสงเสริมและจําหนายสินคาชุมชน 4)
ตลาดสินคาชุมชน และ 5) ลานกีฬาอเนกประสงค โดยการออกแบบยึดคํานึงถึงปจจัยทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ไดแก
1) การเลือกที่ตั้งและทิศทางการวางตัวของอาคาร (Building placement and orientation) ใหสอดคลองกลมกลืน
กับสภาพแวดลอมเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด โดยการวางผังอาคารตองวางตามแนวดวงอาทิตยอาคารจะหันดานแคบไปทิศ
ตะวันออก - ตะวันตกจะชวยลดความรอนจากดวงอาทิตย มีการระบายอากาศที่มีคุณภาพและประหยัดพลังงาน (Lechner
2001)
2) การออกแบบและเลือกระบบเปลือกอาคาร (Envelope component consideration) ที่ชวยลดปริมาณความ
รอนและความชื้นเขาสูอาคารพรอมกับการใชประโยชนจากปจจัยธรรมชาติตาง ๆ
3) การเลือกระบบใชในอาคาร (Indoor environment consideration) ไมวาจะเปนวัสดุในการตกแตงภายในเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการใชงาน โดยคํานึงถึงอุปกรณที่มีประสิทธิภาพไมเพิ่มความรอนใหแกอาคารหรือจัดสรรพื้นที่ตําแหนง
ที่เหมาะสมในการใชงาน
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4) การคํานึงถึงอาคารที่พึงปรารถนาของชุมชน (Desirable building) เปนการผสมผสานแนวคิดการออกแบบที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน และคงความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

ราช

ภาพที่ 1 แนวคิดการออกแบบพื้นที่หนองหัวดอน

มหา

วิทย

าลัย

ผลการศึกษาจากการประชุมกลุมผูมีสวนไดสวยเสียพบวาแนวคิดการแบงพื้นที่ออกเปน 5 สวนมีความเหมาะสม
และเกิดประโยชนในการใชสอยพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดวางอาคารที่สอดคลองกับทิศทางลมและแสงแดดทําใหตัว
อาคารสามารถประหยัดการใชพลังงานได นอกจากนี้แลวผูรว มประชุมกลุมผูประกอบการ และหนวยงานภาครัฐไดตงั้ ขอสังเกต
เกี่ยวกับการออกแบบจุดหมายตาใหเกิดความดึงดูดและสอดคลองกับหัตถกรรมพื้นบานภาคกลางเพื่อเปนการสื่อความหมาย
ถึงเอกลักษณของวิถีชีวติ ลุมน้ําภาคกลาง นอกจากนี้แลวในการออกแบบอาคารอเนกประสงคกลุมตัวแทนภาครัฐ ไดเสนอแนะ
เกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่มีความทันสมัยและประยุกตใชเอกลักษณเรือนไทยภาคกลางมาออกแบบเพื่อใหคงความเปน
เอกลักษณของพื้นที่
จากขอเสนอแนะที่ ไดจากการประชุม กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยไดดําเนิ นการพัฒนาแบบแปลนอาคาร
อเนกประสงคเพื่อการทองเที่ยวโดยจัดทําแบบแปลนจํานวน 2 แบบตามขอเสนอแนะของชุมชน จากนั้นไดจัดเวทีการประชา
พิจารณเพื่อคัดเลือกแบบแปลนอาคารอเนกประสงคฯ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนโดยมีผูเขารวมประชุม
กลุมแบบมีสวนรวมจํานวน 20 คน สรุปผลการประชุมประชาพิจารณพบวารอยละ 95 ของผูเขารวมประชุมลงความเห็นใน
การคัดเลือกแบบแปลนอาคารอเนกประสงคในแบบที่ 2 ซึ่งออกแบบพื้นที่ใชงานหลัก 5 พื้นที่มีแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
ที่สอดคลองกับอัตลักษณทองถิ่นและแนวคิดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาในสวนของจุดหมายตาดวยการออกแบบ
หอคอยโดยนําหลักการออกแบบที่ประยุกตมาจากเครื่องจักสานที่ใชงานในพื้นที่ผนวกกับความเปนสถาปตยกรรมสมัยใหม
เพื่อเปาหมายของการรับรูของนักทองเที่ยวในระยะทางไกล ดวยความสูงของหอคอย 12 เมตร โดยจัดวางในสวนหนาของ
พื้นที่ทางเขาและออกแบบใหสามารถเดินชมวิวทิวทัศนดานบนไดและสามารถใชเปนจุดเช็คอิ นเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวได ดังแสดงในภาพที่ 2-3
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ภาพที่ 2-3 จุดหมายตา

าลัย

ราช

ภัฏร

ในสวนอาคารอเนกประสงคซึ่งออกแบบเปนอาคารเปดเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
อาคารใช วัสดุไ มไ ผมาใช ในงานออกแบบเพื่อสื่อความหมายเอกลักษณทอ งถิ่น อีกทั้งอาคารยังมี ประโยชน การใช ส อยที่
หลากหลายโดยสามารถปรับเปลี่ยนการใชงานไดตามสถานการณไมวาจะเปนการจัดนิทรรศการ การจัดประชุมดูงาน โดยมี
แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบอาคารอเนกประสงคที่ประหยัดพลังงานโดยทิศทางการวางตัวอาคารสอดคลองกับทิศทางลม
เมื่อพิจารณาทิศทางลมหลักที่ผานบริเวณพื้นทีโ่ ครงการไดแก ลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทําให
มีใหลมธรรมชาติพัดเขาสูตัวอาคารบานเพื่อระบายอากาศและความรอนออกไปใหไดมากที่สุดอันนําไปสูการประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 4-5 อาคารอเนกประสงค

มหา

วิทย

การออกแบบศูนยสงเสริมและจําหนายสินคาชุมชนเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
อาคารใชวัสดุไมไผเชนเดียวกันกับอาคารอเนกประสงคมาประยุกตใชในการออกแบบโครงสรางอาคาร ระบบเปลือกอาคาร
ใชอิฐแดงในการกอสราง ซึ่งเปนวัสดุกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยมีสวนประกอบจากธรรมชาติอาทิเชน ดินเหนียว,
แกลบ, ทราย อีกทั้งยังมีความแข็งแรงตอสภาพอากาศรอนและฝน รวมถึงมีคุณสมบัติเก็บความรอนในฤดูหนาวและทําใหเย็น
ในฤดูรอน สําหรับการตกแตงพื้นที่ภายในอาคารมีการออกแบบพื้นที่ใชสอยเพื่อตอบโจทยความเปนเอกลักษณของชุมชนโดย
นําเอาหัตถกรรมพื้นบานมาตกแตงเพื่อเปนการสื่อความหมายถึงความโดดเดนในเรื่องอาหารแมครัวหัวปา การจัดวางพื้นที่มี
การออกแบบที่สามารถปรับใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยสามารถจัดแบงโซนเพื่อใชในการจัดแสดง
สินคาชุมชน และเพื่อเปนนิทรรศการหมุนเวียนได
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ภาพที่ 6-7 อาคารศูนยสงเสริมและจัดจําหนายสินคาชุมชน

ราช

ภัฏร

ำไพ

เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนพื้นที่ไดอยางเต็มศักยภาพ และเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินชมเลือกซื้อสินคาชุมชน
ไดหลากหลายผูนําชุมชนและชาวบานไดเสนอใหมีการแยกพื้นที่ตลาดสินคาชุมชนออกจากตัวอาคารอเนกประสงค โดยมีความ
ตองการใหมีพื้นที่เพียงพอใหชาวบานที่สนใจเขามาเปดขายสินคาได ดังนั้นในการออกแบบตลาดชุมชนจึงมีการจัดสรรพื้นที่
และแบงออกเปนบูธขายสินคาชุมชนขนาดกวา ง 2.4 เมตรยาว 3.7 เมตร จํานวน 10 บูธ โดยมีแนวคิดในการออกแบบที่
สอดคลองกับอาคารอเนกประสงคเพื่อใหเกิดความกลมกลืน

ภาพที่ 8-9 ตลาดสินคาชุมชน

มหา

วิทย

าลัย

ในพื้ น ที่นั น ทนาการเพื่ อ ชุ มชนเปนที่พัก ผอ นหยอ นใจแก ประชาชนตามชุ ม ชม ซึ่ง จะต อ งจั ดพื้น ที่ บ างสวนเปน
สวนสาธารณะที่มีกิจกรรมนันทนาการ โดยการออกแบบไดแบงพื้นที่เปนสองกลุมใหญ ไดแกการพักผอนหรือนันทนาการแบบ
ผอนคลาย (Passive recreation) ในพื้นที่โดยรอบโครงการจัดเปนที่นั่งพักผอน และนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active
recreation) อาทิ ลานกีฬาชุมชน เพื่อตอบสนองประโยชนใชสอยแกผูใชสูงสุด

ภาพที่ 10-11 ลานกีฬาอเนกประสงค

จากการประชุมประชาพิจารณคณะวิจัยไดประเมินการทดลองใชนวัตกรรมและสะทอนถึงความคิดเห็นของชุมชนตอ
นวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากผูใหขอมูลที่
เปนตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวจํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบวามีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน
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20 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 60) และมีคาเฉลี่ยอายุที่ 48.8 ปตารางที่ 1 แสดงผลสรุป
ความคิดเห็นตอการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อการทองเที่ยว ผลการศึกษาพบวาชุมชนมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด 3 ลําดับในประเด็นดังตอไปนี้ อันดับที่ 1 แบบแปลนอาคารอเนกประสงคฯ มีคุณคาและเกิดประโยชนตอ
เศรษฐกิจและสังคมของตําบลหัวปาไดในอนาคต (คาเฉลี่ย 4.85) อันดับที่ 2 การออกแบบพื้นที่นันทนาการมีความเหมาะสม
และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และ การออกแบบพื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงคสามารถตอบสนองการใชประโยชน
ดานการจัดแสดงนิทรรศการ (คาเฉลี่ย 4.65) และอันดับที่ 3 อาคารอเนกประสงคและพื้นที่โดยรอบมีการออกแบบที่สะทอน
แนวคิดอาคารสีเขียวและการประหยัดพลังงาน การออกแบบพื้นที่ภ ายในอาคารอเนกประสงคสามารถตอบสนองการใช
ประโยชนดานการจัดกิจกรรมการแสดง และการสาธิต การออกแบบพื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงคสามารถตอบสนองการ
ใชประโยชนดานการจัดประชุม สัมมนา และการอบรมตาง ๆ และ ความพึงพอใจโดยรวมของนวัตกรรมแบบแปลนอาคาร
อเนกประสงคและการออกแบบพื้นที่โดยรอบหนองหัวดอนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 4.60) โดยขอมูลสรุปผลความ
คิดเห็นในเชิงปริมาณสอดคลองกับขอมูลการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งไดดําเนินการประชุมกลุมผลการศึกษาพบวาผูใหขอมูลทุก
กลุมมีความพึงพอใจในการออกแบบและการจัดแบงพื้นที่ใชงานและมีความเห็นเกี่ยวกับแบบอาคารที่มีความเปนเอกลักษณ
“อาคารมีหลังคาทรงไทยประยุกตสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยู เปนอาคารที่มีขนาดไมใหญ มากประหยัด
งบประมาณในการกอสรางอีกทั้งยังเปนแบบเปดโลงทําใหประหยัดคาไฟและคาดูแลรักษาได” (ประชุมกลุม, รัฐ)
“บูธขายสินคาชุมชนมีการออกแบบที่สอดรับไปกับตัวอาคารและจุดหมายตาทําใหดูกลมกลืนกัน” (ประชุม
กลุม, ผูประกอบการ)
“ชอบจุดหมายตาที่ดูโดดเดนและเปนเอกลักษณ ในอนาคตนักทองเที่ยวจะเขามาถายรูปและเปนจุดเช็คอินที่
นาสนใจได” (ประชุมกลุม, ชมรมทองเที่ยวหัวปา)
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปความคิดเห็นตอการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อการทองเที่ยว

ราช

คาเฉลี่ย
4.35
4.60
4.65
4.60
4.60
4.50
4.55
4.65
4.50

การแปลผล
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากที่สุด
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เห็นดวยมากที่สุด

วิทย
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11

าลัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ความคิดเห็นตอการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคฯ
การออกแบบทีโ่ ดดเดนและสะทอนเอกลักษณทองถิ่น
การออกแบบทีส่ ะทอนแนวคิดอาคารสีเขียวและการประหยัดพลังงาน
การออกแบบตอบสนองการใชประโยชนดานการจัดแสดงนิทรรศการ
การออกแบบตอบสนองการใชประโยชนดานการจัดกิจกรรม และการสาธิต
การออกแบบตอบสนองการใชประโยชนดานการจัดประชุมสัมมนา และอบรม
การออกแบบพื้นที่โดยรอบหนองหัวดอนสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
การออกแบบพื้นที่ตลาดนัดชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
การออกแบบพื้นที่นันทนาการ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
การออกแบบอาคารอเนกประสงคและพื้นที่โดยรอบหนองหัวดอน มีความเหมาะสมและ
สามารถนําไปใชในการสงเสริมการทองเที่ยวได
ความพึงพอใจโดยรวมของนวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค
แบบแปลนอาคาร มีคุณคาและเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

1. เอกลักษณของทองถิ่นที่มีศักยภาพในการนําไปพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลหั วปา ผลการศึกษาพบวาทุนทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของพื้นที่แบงออกเปน 2 กลุมไดแก ทุน ทาง
วัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible culture) และทุนทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible culture) โดยนําเอกลักษณ
ทองถิ่นมาใชในการออกแบบไมวาจะเปนรูปแบบอาคารทรงไทย หัตถกรรมจักสานพื้นบาน อุปกรณการทําอาหารมาใชในการ
ออกแบบเพื่อถายทอดเรื่องราวแมครัวหัวปาเพื่อความเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนใครสอดคลองกับรําไพ ภูวราห และคณะ
(2561) ซึ่งระบุวานักทองเที่ยวรับรูเกี่ยวกับอาหารตํารับแมครัวหัวปาเปนจํานวนมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับปวรา
จันทรา จีระธํารงค (2558) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่ง
สะทอนวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณโดยมีการออกแบบอาคารน้ําพริกซึ่งสะทอนถึงวัฒนธรรมไทยยวนในดานกายภาพไดดียิ่งขึ้น
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วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

2. ผลผลิตแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่ไดมาถือไดวาเปนนวัตกรรมกระบวนการใน
การประยุกตใชกระบวนการใหมภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อรวมกันคิด รวมกันวิพากษ รวมกันแสดงความ
คิดเห็น เพื่อใหไดมาซึ่งแบบแปลนอาคารเอนกประสงคที่มีเอกลักษณสอดคลองกับบริบทพื้นที่อันซึ่งกอใหเกิดประโยชนในเชิง
สังคมและเชิงพาณิชยไดตอไป จึงนับไดวาเปนการนํา วิธีการใหมๆ มาประยุกตใชเชิงพื้นที่เพื่อสรา งประโยชน สรางความ
แตกตาง และสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น สอดคลองกับสมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และคณะ (2553: 54) ที่ไดระบุถึง
นวัตกรรมมีลักษณะเปนกระบวนการใหมที่กอใหเกิดประโยชน
3. การออกแบบนวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหัวปาภายใตความเห็น
ของชุมชน ผลการศึกษาพบวาการออกแบบอาคารควรมีความรมรื่นผานแนวคิดเชิงอนุรักษประหยัดพลังงาน พรอมทั้งมีการ
จัดแบงพื้นที่เปนจุดจําหนายอาหารแมครัวหัวปา ตลาดนัดเพื่อจําหนายสินคาและผลิตภัณฑในชุมชน พื้นที่แสดงกิจกรรม
นิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเปนอยูเพื่อสรางความสํานึกรักในบานเกิด เปนแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนสําหรับคนใน
พื้นที่และนักทองเที่ยว และเปนพื้นที่นันทนาการสําหรับชุมชน โดยมีแนวคิดการออกแบบพื้นที่แบงออกเปน 5 สวนหลัก คือ
1) จุดหมายตา 2) อาคารอเนกประสงค 3) ศูนยสงเสริมและจําหนายสินคาชุมชน 4) ตลาดสินคาชุมชน และ 5) ลานกีฬา
อเนกประสงค ซึ่งครอบคลุมประโยชนแกชุมชนในหลายมิติไมวาจะเปนมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้แลวการออกแบบจุดหมายตาใหมีความโดดเดนเปนเอกลักษณสามารถเปนแรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม
และแชรประสบการณการทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลนได
4.อาคารอเนกประสงคแ ละศูนยสง เสริม และจํ า หนา ยสินคา ชุม ชน ใชวัส ดุไ ม ไ ผ มาใช ในงานออกแบบเพื่อ สื่ อ
ความหมายเอกลักษณทองถิ่น โดยทิศทางการวางตัวอาคารสอดคลองกับทิศทางลมเมื่อพิจารณาทิศทางลมหลักที่ผา นบริเวณ
พื้นที่โครงการ สอดคลองกับวิเชียร เจนตระกูลโรจน (2560) ซึ่งระบุถึงการจัดวางผังจึงตองมีการกําหนดตําแหนงตาง ๆ ให
สอดคลองกับทิศทางของแสงแดดและรมเงา การวางผังอาคารในทิศทางที่เหมาะสมกับทิศทางลม เพื่อใหลมธรรมชาติพัดผาน
ภายในอาคาร
5.การออกแบบพื้นที่ตลาดสินคาชุมชนสงผลประโยชนในมิติเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเปนการสงเสริมใหมีศูนยการการ
ขายและกระจายสินคาชุมชนโดยมีการจัดสรรพื้นที่และแบงออกเปนบูธขายสินคาซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบที่สอดคลองกับ
อาคารอเนกประสงคเพื่อใหเกิดความกลมกลืน สอดคลองกับสุชานาถ พัฒนวงศงาม (2560) ซึ่งระบุวารานคาในตลาดนัดชุมชน
ควรตั้งแบบงายๆ ตามวัฒนธรรมของตนจึงเปนเสนหและมีสีสัน โดยตลาดชุมชนตั้งอยูริมถนนสายอยุธยา-อางทอง ซึ่งเปน
เสนทางหลักในการเดินทางซึ่งสอดคลองโชติรส ปาละมาณ และโชติกา รติชลิยกุล (2561) ไดระบุถึงกับปจจัยในการเลือกทําเล
ที่ตั้งตลาดนัดควรพิจารณาจากทําเลที่มีการคมนาคมเขาถึงสะดวก มีพื้นที่สําหรับเปนที่ตั้งตลาดและสถานที่จอดรถ มีทางเขาออกทางสัญจรที่สะดวกปลอดภัยสําหรับผูม าใชบริการ
6.การออกแบบพื้นที่นันทนาการจะสงประโยชนในมิติสังคมใหแกคนในชุมชนเนื่องจากเปนที่พักผอนหยอนใจแก
ประชาชน การออกแบบได แ บ ง พื้ น ที่ เ ป น สองกลุ ม ใหญ ได แ ก ก ารพั ก ผ อ นหรื อ นั น ทนาการแบบผ อ นคลาย (Passive
recreation) ในพื้นที่โดยรอบโครงการจัดเปนที่นั่งพักผอน และนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active recreation) อาทิ
ลานกีฬาชุมชน เพื่อตอบสนองการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจใหแกคนในชุมชน สอดคลองกับสํานักนันทนาการ กรม
พลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2560: 25) ที่ไดระบุวากิจกรรมนันทนาการมีประโยชนมากสําหรับผูเขารวมนํามา
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งรางกายและจิตใจ โดยกิจกรรมนันทนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพที่ประชาชนมีความตองการมาก
ไดแกกิจกรรมเกม กีฬา กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมพิเศษตามเทศกาล

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

1.ชุมชนหัวปาสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการขอรับงบประมาณสนับสนุนการกอสรางอาคารอเนกประสงคเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวไดในอนาคต
2.หน ว ยงานด า นการท อ งเที่ ย วและชุ ม ชนท อ งเที่ ย วอื่ น ๆ สามารถนํ า แนวคิ ด การพั ฒ นาแบบแปลนอาคาร
อเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไปตอยอดในการสรางและใชประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่อื่น
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การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิ เทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏรําไพพรรณี 2) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการงานบั ณฑิตศึกษา คณะนิ เทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ระหวางวิธีวจิ ัยเชิงปริมาณและวิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช
ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท)
จํานวน 35 คน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) จํานวน 10 คน
ทั้งหมด 45 คน โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาผูใหขอมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ อาจารยประจํา
หลักสูตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) และหลักสู ตรปรั ชญาดุษ ฎีบัณ ฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) จํานวน 4 คน และสัมภาษณ นักศึกษา จํานวน 2 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึก ษาพบว า 1) ความพึ งพอใจของนั ก ศึก ษาที่มี ตอ กระบวนการงานบั ณ ฑิ ต ศึก ษา คณะนิเ ทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ 2) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการ
งานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา 2.1) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ
ควรมีการใหบริการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชมาชวยในกระบวนการขั้นตอนการทํางานเพื่อใหเกิดความ
รวดเร็ว 2.2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ควรจัดสรรเจาหนาที่เพื่อใหมีเพียงพอและควรสนับสนุนใหมีจัดอบรมภาษาอังกฤษ การ
ใชเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความรูความสามารถพัฒนาคุณภาพการใหบริการไดดีขึ้น 2.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจัดหา
วัสดุอุปกรณเครื่องมือ ใหเหมาะสมแกสภาพการใชงาน และควรสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในหนวยงานใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนและคุมคาสูงสุดเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 2.4) ดานคุณภาพการใหบริการควรมีการ
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีเมตตา เขาใจ เห็นอก เห็นใจผูอื่น มีจิตอาสาที่ออกมาจากภายในและใชหลักการมีสวนรวม
รวมคิด รวมทํา รวมประสาน ในระหวางทีมงานดวยกันเอง และควรมีการประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพของการ
ใหบริการเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขการใหบริการตอไป เพื่อใหคุณภาพในการใหบริการดีขึ้น
คําสําคัญ: การพัฒนากระบวนการ, งานบัณฑิตศึกษา, ประสิทธิภาพ

Abstract

มหา

Research study a guideline for developing the Management of graduate program at faculty of
communication arts, Rambhai Barni Rajabhat University. 1) Student satisfaction towards development
guidelines the management of graduate program at faculty of communication arts, Rambhai Barni
Rajabhat University. 2) Feedback a guideline for developing the Management of graduate program at
faculty of communication arts, Rambhai Barni Rajabhat University . It's a mixed research between
quantitative research methods and qualitative research methods population used in quantitative research
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a student master of communication arts (communication innovation management) number of 35 people
and students of the course doctor of philosophy program (communication innovation mangement). Total
of 10 people, 45 people, using the whole population as a sample in the study. Key informants in qualitative
research are course instructor master of communication arts (communication innovation management) and
doctor of philosophy program ( communication Innovation mangement) 4 people. and interviewed 2
students . Tools used including questionnaires and interview forms the statistics used in the data analysis
were number, percentage, mean, standard deviation.
The results of the study showed that 1) Student satisfaction towards development guidelines the
management of graduate program at faculty of communication arts, Rambhai Barni Rajabhat University
It was found that the image was included in a moderate level. and 2) Feedback a guideline for developing
the Management of graduate program at faculty of communication arts, Rambhai Barni Rajabhat
University It found that 2. 1) The process procedures of providing services should be provided by applying
information technology to help with the process of working procedures to achieve speed. 2.2) The service
provider should allocate sufficient staff and should encourage english training. Using technology to enhance
knowledge and improve service quality 2 . 3 ) In terms of facilities, equipment should be provided
appropriately to solve the conditions of use, and should raise awareness that the personnel in the agency
will make the most of the resources and make the most of the efficiency of management, and 2.4) In terms
of quality of service, personnel should be trained to be benevolent. Understand, empathize with others.
There are volunteers who come out of the interior and use the principles of participation, co- ordinate,
collaborate between the teams together, and should evaluate the satisfaction of the quality of the service
to further improve the service. To improve the quality of service.
Keywords: Process Development, Graduate Work, Performance
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มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของประชาชนและเปนศูนยรวมของ
บุคลากรที่มีความรู ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมทั้งยังเปนศูนยรวมของปจจัยทางการศึกษาที่สมบูรณ
และมีเปาหมายของการดําเนินการที่ชัดเจน คือมีหนาที่ผลิตกําลังคนที่มีความรู ความสามารถระดับสูงออกไปพัฒนาประเทศ
โดยมีภารกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และการทํานุ
บํา รุงศิ ลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญ ญา สังกั ดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค
และภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
ภู มิ ป ญ ญาไทยและภูมิ ป ญ ญาสากลเพื่อ สร า งและพั ฒ นาองคค วามรู สร า งบั ณ ฑิต ที่ มี ค วามรู คู ค วามดี และเสริ ม สรา ง
ความเข มแข็งของวิชาชีพ โดยเฉพาะในสวนของการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดเปดโอกาสให
มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรีไดในสาขาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงมีศักยภาพและความพรอม ที่
เพียงพอ (เนตรนุช อาษากิจและ นพดล อุดมวิศวกุล, 2561: 288) ซึ่งการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนการศึกษาระดับสูงที่
มุงพัฒนาคนเพื่อเขาสูวิชาชีพตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูในวิชาการขั้นสูง การพัฒนาการศึกษามุงสงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย/
สถาบัน สรางผลิตผลอุดมศึกษา ทั้งทางการผลิตบัณฑิตผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอง
และตรงกับความตองการของผูใชในสังคมและประเทศ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2552)
จากปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงไดเห็นความสําคัญในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก และจึงไดจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เปนหนวยงานกลาง
เพื่อประสานงานดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานมาตรฐานหลักสูตรโดย มีหนาที่วางนโยบาย และแผนงาน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กํากับมาตรฐานการศึกษา การกําหนดควบคุมมาตรฐานวิชาการ และดําเนินการดาน
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อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย รวมกับคณะที่จัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการดําเนินงานดานงานวิชาการและอื่น ๆ ที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่นและสังคม ทั้งนี้การจัด
การศึกษาระดับบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มุงเนนในการ พัฒนาครู คณาจารย นักวิชาการ บุคลากรวิชาชีพ
และนักวิชาชีพชั้นสูง ใหมีความรู ความสามารถลุมลึกในแตละสาขาในระดับสากล ตลอดจนวิสัยทัศนที่กวางไกล สรางสรรค
องคความรูใหม เชื่อมโยงองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นกับศาสตรที่เปนสากล ใหมีผลตอการพัฒนาทางวิชาการและใหเกิด
การพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง ซึ่งในแตละปบัณฑิตศึกษามีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโนมวาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
คณะนิเทศศาสตรก็เชนกันไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2558 ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูเรียนเปนอยางดี ซึ่ง
นักศึกษาโดยสวนใหญจะติดตอเพื่อขอรับบริการที่สํานักงานบัณฑิตศึกษาโดยตรง ไดแก การรับสมัคร นักศึกษาการรายงานตัว การ
ลงทะเบียนเรียน การขอผลการเรียน การติดตอขอหนังสือ ราชการ และการขอจบการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปนหนวยงาน
กลางในการติดตอ ประสานงานซึ่งในบางครั้งการดําเนินงานตองติดตอประสานงานกับหลายฝายทําใหนักศึกษา ไดรับการ
บริการลาชา และในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการดําเนินการ (คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพ
พรรณี , ม.ป.ป.) ทั้ ง นี้ ก ารบริ ก ารดั ง กล า วล ว นเกี่ ย วข อ งและมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การจั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย
หากกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา ขาดประสิทธิภาพแลวยอมสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนโดยตรงของอาจารย
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังนั้นอาจารยจึงควรเปนผูที่ทําการวางแผนและรวมประสานงานกัน
ระหวางเจาหนาที่กับนักศึกษาเพื่อใหบริการดังกลาว สําเร็จไปลุลวงไดดวยดีทันเวลาที่กําหนด
จากปญ หาดังกล าวจึงทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพั ฒนากระบวนการงาน
บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีขอบเขตศึกษาเฉพาะการใหบริการของกระบวนการ
งานบัณฑิต เพราะคณะผูวิจัยเล็งเห็นวากระบวนการงานบัณฑิตจะมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น ยอมเกิดมาจาก
การบริการที่ ดี และสงผลตอความพึงพอใจแกนักศึก ษาอยา งสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะเปนแนวทางที่สามารถพั ฒนา
กระบวนการงานบัณฑิตศึกษาและเปนแนวทางปฏิบัติในการใหบริการแกนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดใน
การดําเนินงาน สามารถชวยบริหารจัดการความยุงยากซับซอนอยางไดผล โดยบุคลากรทุกคนไดทราบระบบการดําเนินงาน
และมีแนวทางในการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจเมื่อมาใชบริการที่
สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตอไป

าลัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพั ฒนากระบวนการงานบัณ ฑิต ศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏรําไพพรรณี

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

มหา

วิทย

ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กี่ยวของกับความพึงพอใจ
นักการศึกษากลาวถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจไว ดังนี้
ประสาท อิศรปรีดา (2547 : 11) กลาวถึง ทฤษฎีและแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของเฮอร
เบิรก (Herzberg) มีดังนี้
1. ป จ จั ย กระตุ น เป นปจ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การงาน ซึ่ง มีผ ลก อ ให เกิ ดความพึ ง พอใจ เช น ความสํ า เร็ จ การได รับ
การยอมรับนับถือ ความกาวหนาในตําแหนงการงาน
2. ป จจัยค้ํา จุ น เปนปจจัยที่เกี่ย วขอ งกับสิ่ งแวดลอมในการทํา งาน และมี หนา ที่ ใหบุ คคลเกิ ดความพึงพอใจใน
การทํางาน เชน เงินเดือน โอกาสที่จะกาวหนาในอนาคตสถานะของอาชีพ สภาพการทํางาน เปนตน
ทิศนา แขมมณี (2554 : 69) กลาวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ มีดังนี้
1. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) มนุษยมีความตองการ
อยูเสมอ เมื่อไดรับการตอบสนองหรือพึงพอใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งความตองการดานอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกความตองการอาจจะซ้ําซอน
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หรือเกิดความตองการอีกอยางหนึ่ง ถาหากไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ ก็จะเกิดแรงจูงใจที่สําคัญตอการเกิดพฤติกรรม
ใหสังคมยอมรับ และสามารถพัฒนาตนไปสูขั้นสูงขึ้น
2. ทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดต (Thorndike’s Connectionism Theory) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดวย
การที่มนุ ษยหรือสั ตวไดเลือกเอาปฏิกิริย าตอบสนองเชื่อมตอเขากับสิ่งเราอยางเหมาะสม หรือการเรีย นรูจะเกิ ดขึ้นดวย
การเชื่ อ มโยงหรื อ พั น ธะระหว า งสิ่ ง เร า กั บ การตอบสนอง เมื่ อ สถานการณ ห รื อ สิ่ ง ที่ เ ป น ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น ร า งกาย
ความพยายามที่จ ะแก ปญ หานั้ น โดยแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งรางกายจะเลือกพฤติ กรรม
ตอบสนอง ที่พอใจที่สุดไปเชื่อมโยงสิ่งเราหรือปญหานั้น ทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นมา
กลาวโดยสรุป ความตองการและความอยากไดเปนพื้นฐานของมนุษย แตละบุคคลจะมีความอยากมากหรือนอย
แตกตางกัน เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการนําทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจมา
ใชจึงเปนปจจัยสงเสริมใหบรรลุผลสําเร็จดังที่คาดหวัง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิชัย ธิโวนา (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียน
ทองถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนคร
เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
บังอร รัตนมณี และกั นยา เจริญ ศักดิ์ (2553 : 21 - 28) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตองานบริการ
การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวม
และรายดานทุกดาน คือ บุคลากรการใหบริการ ความสะดวกรวดเร็ว สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับปานกลาง
กนกกาญจน บุญทรง (2558 : 30) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการการใหบริการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ พบวา ความพึงพอใจในการบริการของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ
อยูในระดับปานกลาง
ชาลินี พลดี ลา และคณะ (2558 : 49) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติเกี่ย วกับการให บริ ก ารของ
เจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการ
ของเจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการในระดับปานกลาง

มหา

วิทย

าลัย

การศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มี ต อ กระบวนการงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ เ ทศศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี ส ว นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยการสั มภาษณเชิ งลึก เพื่ อ ศึก ษาข อ เสนอแนะแนวทางการพัฒ นากระบวนการงานบั ณฑิ ตศึ ก ษา คณะนิเ ทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) ปการศึกษา 2564 จํานวน 35 คน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) ปการศึกษา 2564 จํานวน 10 คน รวมจํานวนทั้งหมด 45 คน
โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 45 คน และสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผูให ขอมูลหลัก ในการวิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ อาจารยป ระจําหลักสูตรนิ เทศศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการนวัต กรรมการสื่อสาร (ป.โท) และหลัก สูตรปรัชญาดุษ ฎี บัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) จํานวน 4 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และสัมภาษณหัวหนานักศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) จํานวน 1 คน และหัวหนานักศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) จํานวน 1 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ป จจั ยส วนบุ คคลของผูต อบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ หลักสูตร และสาขา โดยลักษณะของแบบสอบถามเปน คําถามเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีแ บบสอบถามทั้ งหมด 4 ดาน ดังนี้
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ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

1) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ดานคุณภาพ
การใหบริการ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เป น แบบสั ม ภาษณ ช นิ ด กึ่ ง โครงสร า ง (Semi-structured Interview
Protocol)
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะประกอบดวย 2 สวน คือ
1. ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล
1.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ หลักสูตร และสาขา สถิติที่ใชไดแก
คาจํานวน (n) คารอยละ (Percentage)
1.2 การวิ เ คราะห ค วามพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ กระบวนการงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ เ ทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
นําเสนอในรูปตารางคําบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะห
ชวงคาเฉลี่ย
การแปลความหมาย
4.50 – 5.00
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
1.00 – 1.49
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําเสนอ
ขอมูลเชิงบรรยายเพื่อใชประกอบในการอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

คณะผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้
วั ต ถุ ป ระสงค ข อ ที่ 1 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ การให บ ริ ก ารของกระบวนการงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ตารางที่ 1 ระดั บ ความพึง พอใจของนัก ศึกษาที่ มีตอการใหบ ริก ารของกระบวนการงานบัณฑิ ตศึกษาคณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ
x
1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ
3.32
.85
ปานกลาง
1.1 ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก มีความคลองตัว
3.22
1.14
ปานกลาง
1.2 การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว
3.40
1.13
ปานกลาง
1.3 การใหบริการครบถวนและถูกตอง
3.31
1.08
ปานกลาง
1.4 การใหบริการตามลําดับผูมากอนหลัง
3.35
1.13
ปานกลาง
1.5 มีการแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา
3.33
1.16
ปานกลาง
การใหบริการ
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.43
.93
ปานกลาง
2.1 เจาหนาที่พรอมใหบริการทันที
3.64
1.15
มาก
2.2 เจาหนาที่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนกับผูมารับ
3.64
1.26
มาก
บริการ
2.3 เจาหนาที่บริการดวยใบหนาทีย่ ้มิ แยมแจมใส
3.48
1.12
ปานกลาง
2.4 เจาหนามีความเพียงพอ
3.11
.93
ปานกลาง
2.5 เจาหนาที่มีความเอาใจใสเกี่ยวกับเรื่องที่ติดตอ
3.26
1.03
ปานกลาง
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.44
.92
ปานกลาง
3.1 มีการใชระบบสารสนเทศมาใชการดําเนินงาน
3.35
1.04
ปานกลาง
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x
3.38
3.20
3.44
3.46
3.37
3.42
3.39

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ณี

ความพึงพอใจ
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
4.1 มีการบริการเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ
4.2 การบริการมีความถูกตองแมนยํา
4.3 การบริการมีความสม่ําเสมอตอเนื่อง
4.4 การใหบริการของเจาหนาทีส่ ามารถทําแทนกันได
4.5 ไดรับการบริการตามวัตถุประสงคที่ตองการ
รวม

1.00
1.19
1.22
1.21

พรร

3.26
3.48
3.66
3.42

S.D.
.83
1.07
1.21
1.19
1.09
1.09
.68

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ำไพ

3.2 มีความพรอมของอุปกรณ/เครื่องมือที่ใหบริการ
3.3 ความเหมาะสมของสถานที่ใหบริการ
3.4 ปาย/ขอความบอกจุดบริการมีความชัดเจน
3.5 มีชองทางการใหบริการติดตอหลายชองทาง
ตารางที่ 1 (ตอ)

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

จากตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณ ฑิตศึ กษา
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุก
ด า นอยู ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายดา น เรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปหาน อ ย ดั ง นี้ อั น ดั บ ที่ 1 ด า นสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก คา เฉลี่ ย 3.44 อันดับที่ 2 ดานเจา หนาที่ผูใหบริการ คาเฉลี่ย 3.43 อันดับที่ 3 ดานคุณ ภาพการใหบริการ
คาเฉลี่ย 3.38 และอันดับที่ 4 ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.32
วัตถุประสงคขอที่ 2 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี
คณะผูวิจั ย ไดนํ า ขอ มู ลที่ไ ดจ ากการสัมภาษณซึ่ง เป นขอ มู ลในเชิง คุณ ภาพ นํ า มาสัง เคราะห เรี ย บเรี ยง โดยยึด
สาระสําคัญจากผูใหสัมภาษณเปนหลักแลวนํามาสรุป แตละดานดังนี้
1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ
ในสวนของกระบวนการ/ขั้ นตอนการใหบ ริการ ควรมีการประสานงานกั น เพื่ อ ใหเกิ ดความรวดเร็ว เพื่ อให
นักศึกษารูสึกพึงพอใจไดรับความสะดวกรวดเร็ว โดยมีการวางแผนกระบวนการใหดีและเหมาะสมกับการใหบริการโดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชมาชวยในกระบวนการขั้นตอนการทํางานเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และควรนําสื่อสังคม
ออนไลนเขามาชวยในการประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลขาวสาร ใชในการติดตอสื่อสารผานระบบออนไลน เชน การยื่นแบบ
คํารองตาง ๆ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูลและชองทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น เพื่อให
นักศึกษาไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว เมื่อนักศึกษาไดรับความรวดเร็วก็จะเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ก็จะสงผลใหการเรียนรู
ทางวิชาการไดดียิ่งขึ้น ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ในสวนของเจาหนาที่ผูใหบริการควรจัดสรรบุคลากรเพื่อใหมีเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา ตลอดจนควร
มีการสนับ สนุนงบประมาณในการพัฒนาการใหบริการ โดยมีการพัฒนาทักษะผสมผสานทั้ งดา นดิจิทัลและความรูความ
ความสามารถดา นการคิด วิเ คราะหใ นการทํา งานให มากขึ้น และควรสนับ สนุ นส งเสริ มให บุค ลากรเจ า หน า ที่มี ค วามรู
ความสามารถ โดยการจั ดอบรมภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยี และเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ ปฏิบั ติให กับเจ าหนาที่ เพื่ อให
เจาหนาที่มีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้นและสามารถนํามาพัฒนาคุณภาพการใหบริการไดดีขึ้น ตลอดจนสงเสริมสนับสนุน
บุคลากร เจาหนาใหเรียนตอระดับที่สูงขึ้นและควรมีทุนการศึกษาให เพื่อใหการทํางานมีคุณภาพมากขึ้น
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ในสว นของสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ในกระบวนการงานบั ณ ฑิต ควรมี การตรวจสอบอุ ป กรณวัสดุ เครื่อ งใช
สํานักงานใหมีความพรอมทีใ่ ชงานอยูเสมอเวลามีปญหาจะไดซอมแซมบํารุงและจัดหาอุปกรณใหเหมาะสมแกสภาพการใชงาน
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และเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาและการใชทรัพยากรในกระบวนการงานบัณฑิต ควรสรางจิตสํานึกใหบุคลากรใน
หนวยงานใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและคุมคาสูงสุดเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
คุณภาพการใหบริการควรมุงเนนการบริ การเทาเทียมไมเลื อกปฏิบัติ ควรปฏิบั ติตามคิว ใครมากอนมาหลั ง
ไมควรเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลสวนตัว ตลอดจนควรมุงเนนสงเสริมความตั้งใจและความพยายามของเจาหนาที่ในการใหบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงจิตภาพใหเปนผูมี
เมตตา เขาใจ เห็นอก เห็นใจผูอื่น มีจิตอาสาที่ออกมาจากภายในและใชหลักการมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมประสาน ใน
ระหวางทีมงานดวยกันเอง และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนควรมีการประชาสัมพันธ เผยแพร แจง ประกาศ ขอมูล
ขาวสารใหทราบโดยทั่วกันในชองทางตาง ๆ และลดขั้นตอนที่ไมจําเปนและสรางความเปนกันเอง ยืดหยุน ยินดีรับฟงและ
แกไขปญหาของนักศึกษาและอาจารย มีการประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพของการใหบริการเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุง
แกไขการใหบริการตอไป เพื่อใหคุณภาพในการใหบริการดีขึ้น

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการในการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น คือ ขั้นตอนการใหบริการมีความคลองตัว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการใหบริการของงาน
บัณฑิตบางบางอยางตองผานบุคคลหลายฝาย ทําใหเกิดความลาชา เชน การสงตรวจรูปแบบการจัดทําวิทยานิพนธและดุษฎี
ซึ่งใชเวลาคอนขางนาน เนื่องจากตองผานการตรวจจากอาจารยหลายทาน ทําใหจบชากวาที่วางแผนไว ตลอดจนการทําเรื่อง
ขอจบ ตองดําเนินเอกสารดวยตนเอง โดยไมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชมาชวยในกระบวนการขั้ นตอนการ
ทํ า งาน จึ งทํา ให เ กิ ดความลา ชา ซึ่ง สอดคล องกั บ งานวิจัย ของกนกกาญจน บุ ญ ทรง (2558 : 30) ไดศึก ษาการพั ฒ นา
กระบวนการการใหบริการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการบริการ
ของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ อยูใ นระดับปานกลาง
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
กวา ขออื่ น คือ เจ าหน ามีความเพียงพอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เจาหนาที่มีจํานวนนอย ไมเพียงพอกั บความตองการของ
นักศึกษา เชน เจาหนาที่ 1 คน มีหนาที่รับผิดชอบงานหลายอยาง และรับผิดชอบกับงานนักศึกษาหลายคน จึงทําใหเกิ ด
ความผิ ด พลาด สั บ สน ล า ช า ไปบ า งซึ่ ง ไม เ พี ย งต อ ความต อ งการของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
บังอร รัตนมณีและกันยา เจริญ ศักดิ์ (2553 : 21 - 28) ไดศึกษาความพึงพอใจของนั กศึกษาที่มีตองานบริการการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในภาพรวม
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับปานกลาง
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยกวาขออื่น คือ มีความพรอมของอุปกรณ/เครื่องมือที่ใหบริการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา อุปกรณวัสดุเครื่องใชสํานักงานมี
อายุการใชงานหลายป จึงมีการซอมแซม สวนอุปกรณเครื่องมือบางอยางก็ไมเหมาะสมกับสภาพการใชงาน จึงทําใหไมเพียงพอ
ตอความตองการของนักศึกษา เมื่อนักศึกษามาใชในเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิชัย ธิโวนา (2550 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม พบวา กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ดานคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
นอ ยกว า ข ออื่ น คื อ มี ก ารบริ การเทา เทีย มไมเลือ กปฏิบัติ ทั้ งนี้อ าจเป นเพราะวา คุ ณ ภาพการใหบริก ารยั งไมเทา เทียม
ซึ่งเจาหนาที่บางคนเลือกปฏิบัติกับนักศึกษาที่ตนเองรูจักหรือเลือกปฏิบัตกิ ับนักศึกษาที่อยูในความดูแลของอาจารยที่ตนรูจัก
จึงทําใหเกิดความไมเทียมตอนักศึกษาทานอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาลินี พลดีลา และคณะ (2558 : 49) ไดศึกษา
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ความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการ ดานคุณภาพการใหบริการ
ภาพรวมในระดับปานกลาง

พรร

ขอเสนอแนะการวิจัย

ำไพ

1. ควรเพิ่มเครื่องมือในการวิจัยรูปแบบอื่น ๆ ไดแก การจัดประชุมกลุมแบบเจาะลึก (Focus Group) กับผูมีสวน
เกี่ ย วข องทุก ฝ า ยเพื่ อ ให ไ ดขอ มู ล ที่ ค ลอบคลุม ถึ ง แนวทางการพั ฒนากระบวนการงานบั ณ ฑิ ต ศึก ษา คณะนิ เทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึ กษา ตามนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูแนวทางในการพัฒนางานบัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่องในอนาคต
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการระดับบัณฑิตศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยเพื่อใหทราบถึงขอเดนขอดอย
ปญหาและอุปสรรคในลักษณะเดียวกันหรือแตกตางกันเพื่อการปรับปรุงไดอยางเหมาะสม
4. ควรศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอการใหบริการของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี

ภัฏร
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บทคัดยอ

ภัฏร

ำไพ

งานวิจัย ชิ้น นี้ มีวั ต ถุป ระสงคเ พื่อ พัฒ นาตราสั ญ ลัก ษณโ ดยใช การสื่อ สารแบบมี ร วมของวิส าหกิ จ ชุ ม ชนพั ฒ นา
ทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดวยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการ
วิเคราะหเอกสาร (Documentary Research) การสังเกต (Observation) รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
จากกลุม เป าหมาย 3 กลุม ไดแก ผูนําวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และหนวยงานที่เกี่ ยวข อง จํานวน 9 ทาน
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาตราสัญลักษณมีความสําคัญตอการสรางการรับรูใหกับผูบริโภค การสรางตราสัญลักษณที่ดีควรมี
1) ชื่อที่สามารถบงบอกถึงผลิตภัณฑ 2) งายตอการออกเสียง 3) ภาพประกอบที่ชัดเจนสามารถมองแลวเขาใจไดงาย 4) เปน
ตราสินคาที่มองแลวทันสมัย 5) เหมาะสมกับยุคปจจุบัน ชวยแนะนําผลิตภัณฑที่ขาย และ 6) เมื่อตองการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ
เขามาในสายผลิตภัณฑเดิมก็สามารถเพิ่มเติมจากยี่หอเดิมไดงาย
คําสําคัญ: พัฒนาตราสินคา, จันทบุรี

ราช

Abstract

วิทย

บทนํา

าลัย

This qualitative research used participatory communication method to study the development of
a logo for bioresource development community enterprise in Wan Yao subdistrict, Khlung district,
Chanthaburi province. The data were collected from 1) documentary research, 2) observation and 3) indepth interview to 9 informants from 3 groups including community enterprise leaders, community
enterprise members, and related agencies. The results revealed that logo was important for building
consumer's perception, and a good logo had to 1) include the name which communicated the product, 2)
be easy to pronounce, 3) show easy-to-understand graphic, 4) look modern, 5) introduce the produce, and
6) open for additional products under the same brand.
Keywords: Brand Development, Chantaburi

มหา

ในป จ จุ บั นผลิต ภัณฑตามชุม ชนที่มาจากภูมิปญญา มาจากทอ งถิ่ น มัก ได รั บ ความสนใจจากผู บ ริโภค จึ งทํ า ให
ผูประกอบการชุมชนหลายรายเขามาแขง ขันกันในตลาดมากขึ้ น โดยสวนใหญจะมุ งเนนไปในทิศทางของการพั ฒนาตั ว
ผลิตภัณฑของแตละทองถิ่นใหมีคุณภาพและสามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภค โดยยังมองไมเห็นถึงความสําคัญ
ของตราสัญลักษณที่สงผลโดยตรงตอตัวผลิตภัณฑ อีกทั้งตราสัญลักษณที่มีอยูยังไมสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคได
เทาที่ควร ดังนั้นผูประกอบการ ชุมชน จึงตองหันมาใหความสําคัญในการพัฒนาตราสินคา เพื่อใหเกิดคุณคากับผูบริโภคมาก
ที่สุด (กรมวิทยาศาสตรบริการ, 2555) Kotler (2003) ไดใหคํานิยามของตราสินคาไววา ตราสัญลักษณ คือ ชื่อ (Name)
คํา (Term) สัญลักษณ (Symbolic) หรือการออกแบบ (Design) หรือการรวมกันทั้งหมดของสิ่งเหลานีโ้ ดยเจตนาใชเพื่อแสดง
ถึงสินคา (Product) หรือการบริการ (Service) ของผูขายหรือกลุมผูข ายเพื่อสรางความแตกตางจากกลุมคูแขง นอกจากนี้ตรา
สัญ ลักษณ ยังประกอบไปดวยคุณคา ทางดา นศักยภาพ (Physical Value) คุณคาทางดานหน าที่การใชสอย (Functional
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Value) และคุณคาทางดานจิตวิทยา (Psychological Value) ซึ่งสงผลใหสินคาหรือการบริการมีความเปนเอกลกัษณเฉพาะตัว
ขึ้น นอกจากนี้ ตราสัญ ลักษณยังเปนผลกระทบของความรูที่กอใหเกิดการตอบสนองของผูบริโภคที่ แตกตางกัน โดยตรา
สัญลักษณจะเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคมีการตระหนักรู และคุนเคยกับตราสินคาในระดับสูง รวมไปถึงความเชื่อมโยงไปยังปฏิกิริยา
เชิงบวกของผูบริโภคมากกวาตราสินคาอื่น ๆ และเปนเอกลักษณในความทรงจําของผูบริโภค ซึ่งตราสัญลักษณที่ดีจะสามารถ
สรางความโดดเดนของสินคา ภาพลักษณสินคาที่ดี ทําใหการตัดสินของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (Keller,
2003) ตราสัญลักษณในชุมชนตาง ๆ เปนสวนหนึ่งที่จะสามารถสรางความสําเร็จใหกับผลิตภัณฑของชุมชนไดเปนอยางดี แต
การแขงขันที่เกิดมากขึ้นการตลาดเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา พฤติกรรมผูบริโภคก็เปลี่ยนแปลง ดังนั้นตราสัญลักษณตอง
สามารถเปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่ชวยใหชุมชน องคกรบรรลุเปาหมายได ดังนั้นการพัฒนาตราสัญลักษณจึงควรมีการพัฒนาที่
สามารถสื่อสารใหเห็นถึงชุมชน สินคา ผลิตภัณฑ ใหไดอยางชัดเจน รวมไปถึงการไดมาของตาสินคาควรมีกระบวนการที่ไดมา
จากการมีสวนรวมของชุมชน
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปนอีกหนึ่งกลุมชุมชนที่ไดมีการ
รวมตัวกันตั้งกลุมการแปรรูปพืชสวนครัวประจําถิ่น คือ ตนมะปด หรือ สมจี๊ด โดยมีหลากหลายผลิตภัณฑ และไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ แตยังขาดการพัฒนาตราสัญลักษณเพื่อใหสงเสริมผลิตภัณฑของกลุมให
รูจักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนความตองการของชุมชนที่อยากพัฒนาตราสัญลักษณ นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนทองถิ่นยังเปน
พันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาตราสัญลักษณโดยใช
การสื่อสารแบบมีรวมของวิ สาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อํา เภอขลุง จั งหวัดจันทบุรี และสามารถ
นําไปใชสรางการรับรูใหกับผูบริโภค และสรางรายไดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
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แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีสวนรวม
ทิพยสุดา ปานเกษม (2559) กลาววา การสื่อสารแบบมีสวนรวม หมายถึงแนวคิดที่ มุงเนนใหสมาชิกในชุมชนมีสวน
รวม โดยผานการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดการระดมความคิด การแลกเปลี่ยน การตัดสินใจ การวางแผน และการ
ทํางานรวมกัน อีกทั้งยังมีการตรวจสอบหรือ ประเมินผลการดําเนินการเพื่อทําใหเกิดการพัฒนา หรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้นภายในชุมชน ซึ่ง กาญจนา แกวเทพ (2543) ไดแบงระดับการสื่อสารแบบมีสวนรวมไว 3 ระดับ ดังนี้ 1.การมีสวนรวม
ในฐานะผูรับสาร / ผูใชสาร 2.การมีสวนรวมในฐานะผูสง / ผูผลิต / ผูรวมผลิต / ผูรวมแสดง 3.การมีสวน รวมในฐานะผู
วางแผนและกําหนดนโยบาย นอกจากนี้ยังไดอธิบายคุณลักษณะกระบวนการสื่อสารในแต ละรูปแบบไว ดังนี้ 1.การสื่อสาร
จําแนกตามทิศทางการสื่อสาร 2.การสื่อสารจําแนกตามการไหลของ ขาวสาร 3.การสื่อสารจําแนกตามระดับกิจกรรมทางการ
สื่อสาร 4.การสื่อสารจําแนกตามลักษณะการใชงาน 5.การสื่อสารจําแนกตามสัญลักษณที่ใชในการสื่อสาร จากความหมาย
ขางตน สามารถสรุปไดวา การสื่อสารแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการ สื่อสารแบบสองทางในลักษณะของการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร โดยทุกฝาย สามารถสลับบทบาท เปน “ผูสงสาร” และ “ผูรับสาร” ผานการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ โดย
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการเคารพความคิดเห็นของกันและกัน ความเทาเทียม กันและการทํางานรวมกัน เพื่อนําขอสรุปจากการ
สนทนาไปสูการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ในกลุม
แนวคิดเกี่ยวกับการการออกแบบตราสัญลักษณ
นธกฤต วันตะเมล (2555) ตราสัญลักษณ (LOGO) หมายถึง สวนหนึ่งของตราสินคาที่สามารถนําเสนอออกมา ซึ่งจะ
ประกอบไปดวยตัวอักษร สัญลักษณ หรืออาจ เปนสวนผสมของสิ่งดังกลาวเพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของสินคาและ
บริการแตละราย ตราสัญลักษณของสินคานับวาเปนเครื่องมือสําคัญของการสื่อสารการตลาด เพราะการที่สินคาจะประสบ
ความสํ า เร็จ ไดจํา เป นอยา งยิ่ง ตราสั ญลัก ษณ (LOGO) ที่ดีต องมี ทั้งความเรีย บงา ยและสามารถระบุตัว ตนของสิ นคาได
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นอกจากนี้ยังตองสามารถสะทอนแนวคิดที่อยูเบื้องหลังของสินคา ทําใหลูกคาสามารถจดจําไดในทันที ตราสัญลักษณ ที่มีความ
ซับซอนเกินไปหรือเปนนามธรรมเกินไปจะไมสามารถสรางความผูกพันทางอารมณกับผูบริโภคได

วิธีดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

งานวิจั ย ชิ้ น นี้มี วัต ถุ ป ระสงคเ พื่ อ พัฒ นาตราสั ญ ลัก ษณโ ดยใช การสื่อ สารแบบมี ร วมของวิส าหกิ จ ชุ ม ชนพั ฒ นา
ทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปนงานวิจัยทดลองและพัฒนา (Research and Development)
ดวยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Research) การสังเกต
(Observation) รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบงออกเปน 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ผูที่ใหขอมูลหลัก คือ ไดแก ผูนําวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากร
ชีว ภาพตํา บลวั นยาว อํ า เภอขลุง จั งหวัด จัน ทบุรี 3 ทา น สมาชิก วิส าหกิ จ ชุ มชนพั ฒนาทรั พ ยากรชีว ภาพตํ า บลวัน ยาว
อําเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี 3 ทา น เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ใชการสัมภาษณเ ชิงลึก (In-depth interview) โดยมีแนว
คําถามในการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) โดยแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้ สวนที่ 1 คําถาม
เกี่ ยวข องกับขอ มูลพื้นฐานของกลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) สวนที่ 2 คําถามเกี่ ยวข องกับ ประวัติความเปน มา
ผลิตภัณฑและตราสัญลักษณของสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ระยะที่ 2 ผูวิจัยไดนําขอมูลในระยะที่ 1 หาแนวทางพัฒนาตราสัญลัก ษณ กั บผู เชี่ยวชาญทางดา นการสื่ อ สาร
การตลาดหรือเกี่ยวของ 3 ทาน ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยมีแนวคําถามในการสัมภาษณกึ่งโครงสราง
(Semi-Structured Interview) คําถามเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของตราสัญลักษณที่พัฒนาขึ้น หลังจากนั้นประชุมกลุม นํา
ตราสัญลักษณที่พัฒนา มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูนําวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี 3 ทาน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 3 ทาน (จาก
ระยะที่ 1)
การตรวจสอบคุณ ภาพเครื่อ งมือ การวิจั ย ผู วิจัย นํ า แบบสั มภาษณดั งกลา วให ผู ทรงคุ ณวุฒิที่เชี่ ย วชาญ ร วมให
ความเห็น ตรวจสอบแกไข และปรับปรุงแบบสัมภาษณใหมีความสมบูรณมากขึ้น เพื่อใหแบบสอบถามสามารถสื่อความหมาย
ไดอยางชัดเจน และไดขอมูลที่ตรงประเด็นตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อใหไดขอมูลที่กําหนดไวในวัตถุประสงคการวิจัย
และถามโดยใชคําถามปลายเปด (Open-Ended) ในกรณีที่ขอคําถามที่เตรียมมา อาจไมเหมาะสมกับบริบทของผูใหขอมูล
ดังนั้น ผูวิจัยจะเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและอภิปรายผลขอมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ

วิทย

ระยะที่ 1
ดานประวัติความเปนมา ผลวิจัยพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว เริ่มตนจากการ
รวมกลุมของชุมชนที่อยากอนุรักษ มะปด ซึ่งเปนพืชทองถิ่นใหมีอยู แตดวยราคาที่ไมสูงมากนัก จึงทําใหไมนิยมปลูก ทางกลุม
จึงคิดแปรรูปสินคาตาง ๆ ออกมาเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ มะปด และรณรงคใหปลูกมะปด ซึ่งทางกลุมจะเปนผูรับซื้อ และนําไป
จัดจําหนาย ดังคําสัมภาษณที่วา

มหา

“...สมัยกอนถูกมากไมมีคนปลูกแตอยากจะเก็บใหลูกหลานไดดู ก็เลยมาคิดกันวาจะทําอยางไร...”
(บุศรินทร จาพันดุง, สัมภาษณ ,15 มิถุนายน 2564)
“...ชวงหลังมีสินคาจากมะปดเยอะ ลองผิดลองถูกกันมา มันชวยใหราคามะปดดีขึ้น...”
(บุญสง สังฆกูล, สัมภาษณ ,16 มิถุนายน 2564)
“...เราก็ชักชวนใหมาปลูแลวก็บอกวาไมตอ งกลัวเพราะเรารับซื้อ คนแถวนี้ก็เริ่มหันมาปลูกมะปดมากขึ้น...”
(ประคองชัย มังกร, สัมภาษณ ,15 มิถุนายน 2564)
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ดานผลิตภัณฑ ผลวิจัยพบวา ทางกลุมไดรับการสนับสนุนจากเกษตรอําเภอขลุง และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ในการพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ จึงทําใหมีการแปรรูปผลิตภัณฑ ดังนี้ มะปดกวน แยมมะปด มะปดแชอิ่ม เจลลางมือ
มะปด และผลมะปดสด ซึ่งจะเนนกลุมเปาหมายที่อยูตางจังหวัด เนื่องจากวาในจังหวัดมีการแขงขันสูง จากคําสัมภาษณที่วา

ำไพ

พรร

“...ตอนแรกเกษตรอําเภอขลุงไดเขามาชวยดูชวยพัฒนาและทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกไ็ ดเขามาชวยแปร
รูปใหมีสินคาตาง ๆมากขึ้น...”
(เกษม จาพันดุง, สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2564)
“...กลุมเราขายมะปดสด มะปดกวน มะปดแชอิ่ม แยมมะปด และก็เจลลางมือมะปด เปนสินคาหลักแตก็จะพัฒนา
หาความรูพัฒนาสินคาเพิ่มเติมปก...”
(สมชาย สารเจริญ, สัมภาษณ, 16 มิถุนายน 2564)
“...สวนใหญเราขายตางจังหวัดเพราะไมอยากแยงลูกคากับเจาอื่นที่ปลูกในเมืองในจันท...”
(นฤทัย อยูเจริญ, สัมภาษณ, 16 มิถุนายน 2564)

ภัฏร

ดานตราสัญลักษณ ผลวิจัยพบวา ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว ไดมีตราสัญลักษณ
อยูแลวโดยไดรบั การสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชน แตเนื่องจากมีมานานแลวประกอบกับอยากจะเปลีย่ นกลุม เปาหมาย
เปนวัยรุนจนถึงวัยทํางาน ใหดูทันสมัย ทําใหสินคาดูนาสนใจ ดูมรี าคา ดังคําสัมภาษณที่วา
“...กลุมเราเคยไดพัฒนาชุมชนมาทําโลโกให แตก็นานมาแลว อยากเปลี่ยนใหดูทันสมัยมากขึ้น..”
(เกษม จาพันดุง, สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2564)

ราช

“...อยากขยับกลุมเปาหมายจากชาวบาน นักทองเที่ยว ไปเปนกลุมวัยรุนกับกลุม วัยทํางานที่แรงซื้อ เพราะฉะนั้น
นาจะตองเปลี่ยนโลโกใหดเู รียบงาย หรู เขากับผลิตภัณฑ มากยิ่งขึ้น...”
(ประคองชัย มังกร, สัมภาษณ ,15 มิถุนายน 2564)
นอกจากนี้ยังพบอีกวา สมาชิกบางทานยังไมเห็นความสําคัญของตราสัญลักษณ เห็นความสําคัญของสินคาผลิตภัณฑ
มากกวา ดังคําสัมภาษณที่วา

มหา

วิทย

าลัย

“...โลโกยังไงก็ได ทํามาเลย แตอยากใหพัฒนาผลิตภัณฑออกมาเยอะ ๆ โลโก ตอนหลังก็ได...”
(สมชาย สารเจริญ, สัมภาษณ, 16 มิถุนายน 2564)
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ตัวอยาง ตราสัญลักษณ กลุม วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาวกอนการพัฒนา

พรร

ณี

ระยะที่ 2
ผลวิจัยพบวา การสรางตราสัญลักษณที่ดีของ กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี นาจะตองมีลักษณะเกี่ยวกับมะปด เพื่อเปนการบงบอกสินคาวาเกี่ยวกับอะไร กลุมเปาหมาย ผูบริโภคจะได
เขาใจงาย แตตองดูทันสมัย สีไมควรเยอะเกินไป สามารถนําไปใชกับผลิตภัณฑอื่น ๆ ของกลุมได และมีความแตกตางจาก
ผลิตภัณฑมะปดที่มีอยูในจังหวัดจันทบุรี ดังคําสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสารการตลาดวา

ำไพ

“...ถาเปนไปไดนาจะมีเอกลักษณ ของชุมชน อาจจะเปนรูปมะปด หรือ ใบมะปด ที่คนทั่วไปเห็นก็สามารถเดาไดวา
สินคาเกี่ยวกับอะไร...”
(ผศ.เสาวนีย วรรณประภา, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2564)
“...ไมตองใชสีเยอะ เลือกใชสีที่เปนธรรมชาติ เขียวเขม น้ําตาล น้ําเงินเขม หรือ สมเขม จะไดบงบอกถึงตัวผลิตภัณฑ
ของชุมชนดวย...”
(ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2564)

ภัฏร

“..ตองมองแลวเปนแบรนดของตัวเอง ไมซ้ํากับแบรนดอื่น ทําใหเปนเอกลักษณของชุมชน...”
(ผศ.สุทธินันท โสตวิถี, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2564)

าลัย

สรุปผลและอภิปรายผล

ราช

ดานการสื่อสารแบบมีสวนรวม หลังจากไดตราสัญลักษณ ผูวิจัยนําตราสัญลักษณที่พัฒนา มาแลกเปลี่ยนความ
คิ ดเห็ นกั บผู นํา วิสาหกิ จชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจั นทบุ รี ประเมิน ตรวจสอบตรา
สัญลักษณ ผลวิจัยพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสลับ
บทบาทหนาที่ ทั้งผูสงสารและผูรับสาร ตลอดเวลา รวมไปถึงการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการสื่อสาร ทางกลุมมีความรวมมือ
ในการหาขอสรุป นําเสนอขอมูลตาง ๆ รวมกัน นําไปสูผลที่ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยอมรับซึง่
กันและกัน

มหา

วิทย

จากผลการวิจัย ชุมชนไดรวมกันพัฒนาตราสัญลักษณกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
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ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ตราสัญลักษณ กลุม วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
หลังจากที่ผูวิจัยพัฒนาแลว

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ชุมชนเลือกใชสีน้ําตาลเขมเปนสีที่แสดงถึงความเปนธรรมชาติ เพราะเปนสีของดิน ของตนไม ใหความรูสึกสงบ
เรียบงาย เปนกันเอง เกาแก และมั่นคง Langer (2020) ยังกลาวอีกวา กลุมที่นิยมใชสีน้ําตาลมากที่สุด คือ เครื่องแตงกาย
ยานยนต และการเกษตร ซึ่งกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาวมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับการเกษตร สีน้ําตาล
จึงเหมาะกับการนํามาใชพัฒนาตราสัญลักษณ ทางดานของชื่อยังคงใชชื่อเดิมของกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ตําบลวันยาว คือ “CALAMON FARM” ซึ่ง CALAMON แปลวา มะปด สามารถบงบอกถึงสินคาผลิตภัณฑชุมชนเปนอยางดี
มีความแตกตางจากคูแขงขัน สั้น กะทัดรัด อานงาย ฟงดูทันสมัย ไมลาสมัยงาย (นธกฤต วันตะเมล, 2555) โดยใชตัวยอ “C”
“F” มาเปนตราสัญลักษณหลัก และมีชื่อเต็มเขียนทางดานลางของตราสัญลักษณหลัก โดยตัว “C” มีลักษณะคลายผลมะปด
ผูวิจัยไดเพิ่มใบไมเพื่อใหกลุมเปาหมายเขาใจไดมากยิ่งขึ้น และใสตัว “F” ทางดานขางของตัว “C” เพื่อเปนลูกเลนในการ
นําเสนอใหนาสนใจ ซึ่งเปนองคประกอบที่ชวยบอกเลาเรื่องราวของกลุมวิสาหกิจชุมชนไดเปนอยางดี องคประกอบเหลานี้
โตตอบและนําคุณคามาสูเอกลักษณของตราสินคาโดยรวม (Geyrhalter, 2016) นอกจากนี้ยังใสชื่อกลุมทางดานลางของตรา
สัญ ลักษณ เพื่ อสรา งความชัดเจนให กับ ทางกลุมอีก ดวย จะเห็นไดวา ตราสัญลักษณ จะเรียบงา ย สังเกตงาย ซึ่งมี ความ
สอดคลองกับ Slade (2016) ที่กลาวา ตราสัญลักษณที่ดีตองทั้งเรียบงาย สังเกตงาย จําไดงาย มีความหมาย ดั้งเดิม ใชกับที่
ไหนก็ได ใชสม่ําเสมอ ใชไดนาน และกลุมเปาหมายเห็นแลวตองชอบ และยังมีประเด็นอื่นที่นาสนใจดังนี้
ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของตราสัญลักษณ ในการวิจัยครั้งนี้พบวา กลุมชุมชนสวนใหญยังไมมีความเขาใจถึง
การสื่อสารการตลาด การสรางตราสินคาที่ดี ควรทําเชนไร กลุมชุนชนมักใหความสําคัญกับผลิตภัณฑของกลุมมากกวา วาจะ
แปรรูปเปนอะไรไดบาง ซึ่งตราสัญลักษณมีความสําคัญควบคูไปกับ ผลิตภัณฑ ถาตราสัญลักษณมีความโดดเดนก็จะสามรถเพิม่
มูลคาใหกับสินคาหรือผลิตภัณฑของชุมชนได (Marketingoops. 2016) ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูความเขาใจ
ใหความสําคัญกับ ตราสัญลักษณ รวมไปถึงตราสินคาควบคูไปดวยเพื่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนที่ครบวงจร
การสื่อสารแบบมีสวนรวม จากการวิจัยในครั้งนี้พบวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมที่ดี นอกจากจะเปนการสื่อสารแบบ
สองทาง ทุกฝายสามารถสลับบทบาทเปน “ผูรับสาร” และ “ผูสงสาร” มีการสื่อสารหลายรูปแบบ เคารพความคิดเห็นของกัน
และกัน มีความเทาเทียมทํางานรวมกัน นําไปสูการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ (กรรณิการ เพ็งปรางค และ กาญจนา แกวเทพ,
2548) นอกจากนี้การสื่อสารแบบมีสวนรวมถามีผูนําที่คอยถาม เอาใจใส และใหสมาชิกเสนอควาคิดเห็น เปนผูนําที่เขมแข็ง
สมาชิกมีความไววางใจ สามารถทําใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การสื่อสารแบบมีสวนรวมยังสงผลให
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พรร

ณี

ตราสัญลักษณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนความภูมิใจกับกลุมวิสากิจชุมชนฯ ที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาตราสัญลักษณของกลุม ทํา
ใหเกิดการยอมรับ
การนําตราสัญลักษณไปใช ความเขาใจในการนําตราสัญลักษณไปใชยังมีความสับสนระหวางตราสัญลักษณ (Logo)
กั บ ฉลากสิน คา ซึ่ งฉลาก (Label) นธกฤต วัน ตะ เมล (2555) กลา ววา คือ ส วนของข อ ความที่ เ ขี ย นอยู บ นบรรจุภัณฑ
ทําหนาที่บอกรายละเอียดตาง ๆ ของผลิตภัณฑ และสามารถโฆษณาขอความตาง ๆ ของผลิตภัณฑบนบรรจุภัณฑนั้นได ทาง
สมาชิกกลุมบางทานมีความเขาใจวา ตองทําตราสัญลักษณใหทุกผลิตภัณฑที่มีอยู ซึ่งตราสัญลักษณควรมีรูปแบบเดียวเพื่อ
ความเปนเอกลักษณของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ และเปนบุคลิกภาพของตราสินคาเปนการสรางความสัมพันธอันนี้ระหวางตรา
สินคากับกลุมเปาหมาย ชวยสงเสริมเพิ่มใหเปนลูกคาไดในอนาคต (ปยะชาติ อิศรภักดี, 2559)

ำไพ

ขอเสนอแนะการวิจัย

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ขอเสนอแนะวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
1. จากการศึกษาขอมูลเชิงลึกพบวา ทางกลุมควรใชตราสัญลักษณหลักของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ในทุกผลิตภัณฑ
ของกลุม เพื่อเปนการย้ําในตราสัญลักษณของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ แตในปจจุบันผลิตภัณฑของกลุมจะมี ตราสัญลักษณที่
แตกตางกันออกไป จึงทําใหกลุมเปาหมายนั้นจดจําตราสินคาไดยาก ควรสรางความแตกตางกันที่ฉลาก (Label) และใหเปนไป
ในรูปแบบ ทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเปนการขายกลุม เปาหมาย ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ควรนําตราสัญลักษณไปใชตามสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปน
สื่อออนไลน ที่ทางกลุมไดมีอยูแลว จะเปนการชวยกระตุนใหกลุมเปาหมายสนใจและสรางการรับรูจ ดจําไดไวมากยิ่งขึ้น
3. นอกจากผลิตภัณฑตางที่ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ไดพัฒนาแลว อาจทําความรวมมือกับกลุมทองเที่ยวในทองถิ่น
ก็จะเปนการสรางความสัมพันธอันดี และเปนอีกชองทางหนึ่งในการกระจายสินคาผลิตภัณฑสรางการรับรูใหกับนักทองเที่ยวได
4. กลุม วิสาหกิจชุมชนฯ ควรมีการพัฒนาบุคลากรรุนใหมเพื่อสืบสานตอผลิตภัณฑตาง ๆ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีอีกก็จะชวยใหการดําเนินงาน ประสานงาน คลองตัวมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. จากงานวิจัยพบวามีโครงการหลายโครงการที่หนวยงานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีหลายโครงการที่ทับซอนกันอยูและบางโครงการ ไมตอบ
โจทยตามความตองการของชุมชน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสอบถาม ความตองการของชุมชนเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั้งตอไป
1. การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนาตราสัญลักษณ ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป อาจทําการศึกษาวัดเกี่ยวกับการ
สรางการรับรูของกลุมเปาหมาย เพื่อใหเห็นประสิทธิผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ เปนการศึกษาของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกลุมพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อใหเกิดความสมบูรณรอบดาน อาจจะมีการวิจัยจากมุม มองผูเชี่ยวชาญเฉพาะดา น เชน
นักโฆษณา นักการสงเสริมการตลาด หรือนักประชาสัมพันธ

เอกสารอางอิง

มหา
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การสรางสรรคผลงานการแสดง ชุด “เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม”
Creation of Performance “Phetchaburi: City of Siamese Artisans”

บทคัดยอ

ภัฏร

ำไพ

การวิจัยนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหและสรางสรรคการแสดงนาฏยศิลปไทยจากงานสกุลชางจั งหวัด
เพชรบุรีตามหลักการนาฏยประดิษฐสูการสรางสรรคผลงานการแสดง ในรูปแบบของ “ระบํา” มีบทรอง บรรเลงเพลงดวย
ดนตรีปพาทย มีนักแสดงผูหญิง จํานวน 6 คน เวลาในการแสดง 8 นาทีแตงกายหมสไบและนุงผาถึงจีบหนานาง ผาสไบและ
ผานุงจีบหนานางเปนลายที่ ไดแรงบันดาลใจมากจากลายจิตรกรรมฝาผนังโบสถในจังหวัดเพชรบุรี และใชวิธีการยอมผาดวย
มือ และเลือกใชสีสมตามความศรัทธาของประชาชนจังหวัดเพชรบุรีที่ไดนอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
สวมเครื่องประดับนํามาจากงานปูนปนซึ่งไดทดลองออกแบบโดยชางปูนปนรุนใหมมีตุมหู สะพายสายสังวาลย เกลาจุกประดับ
ดวยมาลัย ขั้นตอนการแสดงชวงที่ 1 สื่อสารการเคารพศรัทธา ภาคภูมิใจ มีทาหลักเนนการเลียนแบบกิริยาการไหว จีบ ตั้งวง
และพนมมือ ชวงที่ 2 สื่อถึงการประดับชิ้นงานปนปูน การแทงหยวก และประดิษฐลายรดน้ํา การตั้งวงวนถูมือสองขาง การ
พลิกขอมือ ยอเขา และนั่งพับเพียบ แปรแถวเปนกลุม เปนคู แถวเฉียง หนากระดาน นําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย
เพื่อพัฒนาองคประกอบการแสดงกอนนําเสนอผลงานวิจัย เผยแพร ตลอดจนถายทอดแกโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ตอไป
คําสําคัญ: ระบํา, เพชรบุรี, เมืองชางแหงสยาม

ราช

Abstract

วิทย

าลัย

The objectives of this research were to study, analyze and create a performance of Thai dance
traditional artisans’ works. Phetchaburi Province according to the creation of performances in The form of
" RA BUM" has lyrics and plays with Piphat music. There are 6 female actors. The show is 8 minutes to
dress, put on a sabai and dress up to pleat her face. Sabai cloth and pleated cloth in front of her face are
designs; it was inspired by the mural paintings of churches in Phetchaburi province and using the method
of dyeing the fabric by hand. And choose to use orange according to the faith of the people of Phetchaburi
province to pay homage to His Majesty King Mongkut Chao Yu Hua wears an ornament taken from a stucco
work that has been experimented with designed by a new generation of stucco masters, with earrings and
shoulders. Sai Sangwan, decorated with garlands Stage 1 performance: Communicating respect, faith, pride,
and posture. The main focus is to imitate the gestures of wailing, flirting, setting bands, and folding hands.
The second period refers to the decoration of stucco pieces, stabbing, yak and make watering patterns
Setting up two hand loops Turning the wrists, bending the knees, and squatting, convert the rows into
Group, in pairs, oblique row, front of the board, presenting to experts in Thai dance to develop a
component. Presented before presenting the research results, disseminating and conveying them to schools
in Phetchaburi province.

มหา

Keywords: Dance, Phetchaburi, City of Siamese Artisans
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นาฏศิลป หรือศิลปะแหงการรายรําของไทย จัดเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยคําวานาฏศิลปเปนคําที่มีความหมาย
รวมทั้ งศิลปะของระบํ า รํา และเตน ซึ่งเชื่อกันวา ในจุดเริ่มตนของนาฏศิลปนั้น คงจะรองรําไปตามจังหวะดนตรี มาแบง
ประเภทกันในภายหลังวาเปนระบํา รํา ฟอน และตอมาไดมีการผูกเปนเรื่องราวขึ้นเพื่อใหสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดเปนละคร
ที่เรียกกันวา ละครรํา(ดวงแข ออนหนู,2537:1) อาจกลาวไดวาศิลปะแหงการรายรําของไทยนั้นมีองคประกอบของการรอง รํา
ตามจังหวะดนตรีสรางความบันเทิงซึ่งในการสรางสรรคการแสดงครั้งนี้ไดออกแบบทารําโดยมีความสอดคลองกับบทรองและ
จังหวะทํานองเพลง และในการเคลื่อนไหวตามรูปแบบของนาฏศิลปไทยที่สามารถสื่อสารความหมายหรือจุดประสงคในการ
แสดงได ดังที่ ชุมพล ชะนะมา (2554) ไดกลาวถึง นาฏยศิลป นั้นคือ การรายรําและการเคลื่อนไหวไปมาอยางมีจังหวะจะโคน
ซึ่งมนุษยสรางสรรคขึ้นดวยความประณีตเกิดเปนลีลาที่นาชม สื่อความหมายไปสูผูชมเพื่อกอใหเกิดความรูสึกรวมกัน อาจเปน
อารมณสะเทือนใจ เศราใจ สุขใจ หรือสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังนั้นการสื่อความหมายของการแสดงชุดเพชรบุรีเมืองชางเมือง
แหงสยามไปสูผูชมก็มีจุดมุงหมายเพื่อสื่อสารคุณคาความงามของงานสกุลชางจังหวัดเพชรบุรีจนกอใหเกิดความรูสึกรวมกัน
ระหวางผูสรางสรรคและผูชมได
การเตนรํา(dance) คือ การเคลื่อนไหวของรางกายอยางเปนจังหวะซึ้งมักมีดนตรีหรือเพลงประกอบไดกลาวถึง
ลินคอน คริสเตียน ที่ไดใหขอมูลคําวาDance ในภาษาอังกฤษมีความใกลเคียงกับ Danse ของภาษาฝรั่งเศส ซึ่งนาจะมาจาก
ภาษาเยอรมันโบราณคือคําวา Danson หมายถึง การยืด (stretch) หรือการลาก (drag)นั่นหมายความวา การยืดมีความสําคัญ
ในการหยุดความคิด จากกฎของกริมซ (Grimm) นั้ น Danson และ TAnZ ในภาษาเยอรมัน ตา งมาจากรากศั พทภ าษา
สันสกฤต คําวา Tanหมายถึง ความเครียด (Tension) และการยืด (stretching) (Lincoin Kirstein,1977:2) นอกจากนี้ยังได
อธิบ ายไวอีกวาบางก็สันนิษ ฐานวา Dance มีรากศัพทมาจาก ภาษาสันสฤต คําวา “ตัน หา” Tanha การสืบ เผ าพันธุ ซึ่ง
เกี่ ยวข องกับศาสนาและพิธีกรรม ไดกลาวถึง ลินจา รุเพียน ( Lilja Dinnunen-Ruepinen)ในประเพณีของชาวฮีบรู การ
เตนรําเปนสื่อกลางในการสวดออนวอน และสรรเสริญพระเจา การเตนรําเปนสวนหนึ่งของการฉลองของคนอิสราเอลโบราณ
เปนการนมัสการพระเจาการฉลองชัยชนะ และการฉลองในเทศกาลตางๆ (Lilja Dinnunen-Ruepinen,2003: 4อางถึงใน
ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2553.หนา141) เมื่อมองถึงโอกาสที่จะทําใหเกิดมีการ
แสดงชุดนี้ขึ้นไดนั้งคงพอกลาวไดวาระบําชุดนี้สามารถนําไปแสดงในการฉลองในเทศกาลตางๆไดเพราะในการรําตีบทดวยทารํา
ที่มคี วามสอดคลองกับบทรองไดมีความหมายที่กลาวถึงการบูชายกยองครูชาง และสิ่งสําคัญที่จะทําใหการแสดงชุดนี้เกิดขึ้นได
ก็ตองอาศัยแนวคิดเรื่องการสรางสรรค
ดังที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวาสรางสรรค ซึ่งเปนคํากิริยาวา “สรางใหมีใหเปน
ขึ้นมักใชทางนามธรรม เชน สรางสรรคความสุขความเจริญใหแกสังคม”(ราชบัณฑิตยสถาน,2525:1136) แตถาศึกษาคําวา
สรางสรรคที่เปนคํา วิเศษณ จะมีความหมายวา “มีลักษณะริเริ่มในทางที่ดี เชน ความคิดสร างสรรค ศิ ลปะสรางสรรค”
(ราชบัณฑิตยสถาน,2525:1136)
งานชา งฝมือในวัดที่ มีมาแตสมัยอยุธยาและสืบทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร ไดรับการกล าวถึงความงาม และ
เอกลักษณทางงานชาง ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คราวเสด็จประพาส
มณฑลราชบุรี ร.ศ. 128(King Rama V,1909 B.E.) วา
“...มาหยุดที่วดั ใหญสุวรรณาราม ซื่อเปนที่ฉันชอบใจฝมือชางในวัดนั้น บรรดา
ฝมือที่ทําทุกอยางปรากฏวาเปนชางหลวงทําไดอยางวิเศษ...”
ดังนั้นการสะทอนคุณคาความงามของงานชางในจังหวัดเพชรบุรีเปนที่รูจักกันในเฉพาะหมูชาง และผูที่เขาใจงาน
ศิลปะชั้นสูง การนําเสนอในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลปไทยเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถบอกเลาเรื่องราวความสําคัญนี้
เพื่อใหเปนที่รูจักแพรหลายไดเปนอยางดี ดังที่ ดวงกมล บุญแกวสุข (2557) ไดมีการศึกษาสังคมชางในอดีตมีรูปแบบเปน
องคกรชางของวัด หรือเรียกวา “สํานักชางวัด" และมีระบบความสัมพันธในสถานะครูและศิษย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
การเคารพและยอมรับแบบแผน และรสนิยมงานชางสืบจากงานของครูชางอาวุโส เมื่อคุณคาความงามดานสกุลชางไดมี
การศึกษาคนควาและเผยแพรทั้งดานการสรางงานและการถายทอดองคความรูดานงานชางแลว นักนาฏยประดิษฐมีหนาที่
สําคัญที่จะตองเขาใจ ตระหนักรูในกระบวนการสรางสรรคและจําเปนที่จะตองคนความการสรางงานนาฏยประดิษฐอยา งมี
หลักการ
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การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางสรรคงานดานนาฏศิลป ตามหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง “สรางวิชาการงานศิลป” โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาปรัชญา และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (2555) ไดกลาววาศิลปนไดคิดคน เขาใจ และสรางสรรคงานมาอยางอุตสาหะ พยายาม ยอมมีทั้งขอมูล ทฤษฎี
ความคิด อารมณ และปญญาในการสรางสรรคงานที่มีคณ
ุ ภาพ ดังนัน้ ขั้นตอนในการสรางสรรคผลงานจําเปนตองมีการตลก
ผลึกทางความคิดที่จะนําไปสูผ ลงานที่มีคุณคาจึงทําใหเกิดการศึกษางานวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยใคร ขอยกขอมูล เรื่อง นาฏยประดิษ ฐ โดย สุรพล วิรุฬหรักษ (2547) ไดเขียนไวในบทที่ 8 หนังสือ
หลักการแสดงนาฏยศิลปปริทรรศเพื่อบงชี้ประเด็นที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคงานดานนาฏยศิลปที่วานาฏยประดิษฐหมายถึง
การคิด ออกแบบ และการสรางสรรค แนวคิด รูปแบบกลวิธีของนาฏยศิลปชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผูแสดงคนเดียวหรือหลายคน
ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงาน ในอดีตนาฏยประดิษ ฐจึงเปนการทํา งานที่ครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ทารํา
ทาเตนการแปรแถว การตั้งซุม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู การกําหนดดนตรี เพลง เครื่องแตงกาย ฉาก และสวนประกอบ
อื่น ๆ ที่สําคัญในการทําใหนาฏยศิลปชุดหนึ่งสมบูรณตามที่ตั้งใจไวผูออกแบบนาฏยศิลป เรียกกันโดยทั่วไปวา ผูอํานวยการ
ฝกซอม หรือ ผูประดิษฐทารํา แตในที่นี้ขอเสนอคําใหมวา นักนาฏยประดิษฐ ซึ่งตรงกับภาอังกฤษวา Choreographer
นาฏยประดิษฐมีการทํางานเปนขัน้ ตอนดังนี้ คือ
1. การคิดใหมีนาฏยศิลป
2. การกําหนดความคิดหลัก
3. การประมวลขอมูล
4. การกําหนดขอบเขต
5. การกําหนดรูปแบบ
6. การกําหนดองคประกอบอื่น ๆ
7. การออกแบบนาฏยศิลป
เมื่อผูวิจัยสรางสรรคทารําและรูป แบบการแสดงตามขอมูลขางตน จึ งไดกํ าหนดความคิดหลักโดยกําหนด
จุดมุงหมายในการแสดงเพื่อสะทอนคุณคาของงานสกุลชางจังหวัดเพชรบุรี วิเคราะหทารํา และรูปแบบการแสดง ใหเกิดเปน
องคความรูในดานนาฏศิลปไทย จากนัน้ ไดประมวลความรูทั้งขอเท็จจริง และจินตนาการจากขอมูลพื้นฐาน
นอกจากการสรางสรรคนาฏยศิลปขึ้นมาแลวตองคํานึงถึงประโยชนของการสรา งสรรค ดังที่ ศิริมงคล นาฏยกุล
(2551) ประโยชนในดานของการสรางงานของศิลปนดานนาฏยศิลปวา ในทางนาฏยศิลป การเคลื่อนไหวบริเวณขอตอในสวน
ตางๆ ของรางกายจะทําใหเกิดนาฏยลักษณเฉพาะตนในแตละวัฒนธรรมซึ่งเปนแนวคิดของนาฏยศิลปนในแตละพื้นที่ ไดจัด
วางเอกลักษณทาทางตางๆ เปนแบบฉบับสะทอนภูมิปญญาของศิลปนภายในชนชาติของตนเอง เห็นไดวาการสรางสรรค
ผลงานการแสดง ชุด “เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม”สะทอนเอกลักษณของคุณคางานสกุลชางจังหวัดเพชรบุรีได
ผูวิจัยจึงมุงที่จะสรางสรรคการแสดงดานนาฏยศิลปไทยจากขอมูลพื้นฐานดานสกุลชางจังหวัดเพชรบุรี ที่ไดมาตรฐาน
ทางวิชาการดานนาฏศิลป บันทึกไวเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบของงานวิจัย อีกทั้งยังบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชานาฏยประดิษฐ ตลอดจนเพื่อประโยชนแกผสู นใจศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของตอไป

วิทย

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อสรางสรรคผลงานการแสดงดานนาฏศิลปไทยทีไ่ ดรบั แรงบันดาลใจจากงานสกุลชางในจังหวัดเพชรบุรี

มหา

วิธีดําเนินการวิจัย

มีการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรจากเอกสารทางวิชาการ และหนังสือที่มีขอมูลเกี่ยวของ ศึกษาขอมูลภาคสนาม
เก็บขอมูลดวยตนเองโดยการบันทึกภาพ สังเกต สัมภาษณ เก็บขอมูลจากการสัมภาษณนักวิชาการ ผูรู ที่มีความรูและความ
ชํานาญในดานวิชาประวัตศิ าสตร งานสกุลชาง และผูทรงคุณวุฒดิ านนาฏยศิลป วิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการออกแบบการ
แสดงและสรางสรรค ออกมาเปนงานนาฏยศิลป รวบรวมขอมูลทางวิชาการและขอมูลการสรางสรรคผลงานมาเรียบเรียง
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ำไพ

พรร

ณี

วิเคราะห นําเสนอเปนรายงานวิจยั โดยแบงออกเปน 5 บท บรรยายเชิงพรรณา

ภาพ : กรอบแนวคิดการวิจยั
ที่มา : ผูวิจัย 2564

ภัฏร

ผลการวิจัย

เมื่อผูวจิ ัยไดคนควารวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ และไดออกแบบเครื่องแตงกาย กําหนดคุณลักษณะผูแสดง
และทารําหลักไดลักษณะดังนี้

ราช

ทารําหลัก มีลักษณะของการใชมือทั้งสองตั้งวง หักขอมือ กรีดนิ้วจับจีบโดยใชนิ้วชี้และนิ้วโปง ทั้งสองมือมีลักษณะ
ของการประดิษฐจับ ประกอบชิ้นงานปูนปน มีลักษณะของการตั้งเขา เอียงศีรษะตามการมองไปที่มอื เพื่อสื่อถึงลักษณะของ
การปนปูนของชาง มีขั้นตอนการแสดงชวงที่ 1 สื่อสารการเคารพศรัทธา ภาคภูมิใจ มีทาหลักเนนการเลียนแบบกิริยาการไหว
จีบ ตัง้ วง และพนมมือ ชวงที่ 2 สื่อถึงการประดับชิ้นงานปนปูน การแทงหยวก และประดิษฐลายรดน้าํ การตั้งวงวนถูมือสอง
ขาง การพลิกขอมือ ยอเขา และนั่งพับเพียบ แปรแถวเปนกลุม เปนคู แถวเฉียง หนากระดาน

มหา

วิทย

าลัย

การแตงกาย ผลงานการสรางสรรคนาฏศิลปไทย ชุด “ระบํา เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม ” ใชผูแสดง 6-8 คน ผานุง
ใชเปนลายไทยทีม่ ีการออกแบบผสมผสานแนวคิดและจินตนาการจากภาพที่มีปรากฏในจิตรกรรมตามวัดโบราณสถานใน
จังหวัดเพชรบุรี หมสไบผาลายดวยสีสม ที่สื่อถึงเรื่องราวที่ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีมีความเคารพศรัทธาตอคุณูปการของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที 4 ที่มีตอประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี มีสายสังวาล ตุมหู สรอยคอ กําไร ศิรา
ภรณที่มีสวนประกอบของงานปูนปน เกลาผมมวยจุก

ภาพที่ : ภาพเครื่องแตงกายระบําสกุลชางเมืองเพชร
ที่มา : ผูวิจัย
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ราช

ภาพที่ : ทารําประกอบชิ้นงานปูนปน
ที่มา : ผูวิจัย

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
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าลัย

บทประพั นธ ระบํา “เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม”เปนบทกลอนสี่สุภาพไดรับความอนุเคราะหประพันธขึ้นโดย
อาจารยจตุพร บุญประเสริฐ อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึ่งทานก็เปนสายสกุลชางเมืองเพชรบุรีในประเภทชางปูนปน ในบทรองไดแบงความหมายออกเปน 3 ชวง คือชวง
เคารพศรัทธาบูชาคุณคาความงามของงานสกุลชางเมืองเพชรบุรี ชวงตอมากลาวถึงลักษณะของงานสกุลชางประเภทตาง ๆ
และชวงสุดทายเปนชวงรําลึกบูชาครูชาง และอํานวยอวยพรใหเกิดศิริมงคล

มหา

วิทย

เครื่องดนตรี และการบรรเลงเพลง ในระบําชุดนี้ไดรับความอนุเคราะหประพันธทํานองเพลงและบรรจุเพลง โดย
อาจารยปกปอง ขําประเสริฐ อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในครั้งนี้ไดมีการหารือกันระหวางผูประพันธบท กับผูประพันธเพลงดวย จากคําประพันธขางตนเมื่อนําไปบรรจุเพลง
มีความยาว 17 นาที ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดตามลักษณะของการออกแบบการแสดงตามแนวทางการออกแบบเพลงเพื่อ
การแสดงโดยกําหนดไว เพียง 7-8 นาที จึงไดปรึกษากับอาจารยผูประพันธบท และประพันธเพลง ไดตัดทอดใหเหลือไวเพียง
บท ปนปูน บทเมืองศิลปและบทครูชาง และมีการสลับเนื้อหาเรียงลําดับ ดังนี้
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วังวัดเรืองโรจนโบสถวิหาร
สะเทือนสะทานอินทรพรหมสมมติ
อิงแอบจินตนาดั่งตาเห็น
บําเพ็ญเพียรพางรางลีลา
ชอยชดดอกดวงพวงพฤกษา
ลอยฟาเมรุมาศวิลาศแล
เวหาสติดกระจกปกแสงแข
ผองเพชรแทสองสีระวีวัน
คําเปลวบางรํารายใหผายผัน
อัศจรรยสมศักดิ์ตักศิลา

พรร

ปนปูนดังเดนเจนจัด
เทวินทรอัปสราปาหิมพานต
เลิศลวนชางเขียนเนียนแนบ
เสนสีฉา่ํ ดวงทรวงเย็น
หยวกประดับนับเนื่องเครื่องสด
งามเงื่อนดังพิศดุสิตา
ชางตอกจําหลักสลักวาด
ระยับจับทรวงพราวดวงแด
น้ํารินรดลายรักประจักษราง
แวดลอมบุปผานานาพรรณ
ศรีเมืองเพชร สกุลชางเมืองเพชรเด็ดขาด
สมนามชางสยามงามจรูญ

ำไพ

-

วิมานพริบพรี -

ณี

ระบํา “เพชรบุรเี มืองชางแหงสยาม”

องอาจสรางศิลปไมสิ้นสูญ
เพชรพูนเพิ่มศิลปแผนดินไทย

สรุปและอภิปรายผล

ราช

ภัฏร

โอกาสที่ใชในการแสดง
ผลงานการแสดงสรางสรรคนี้สามารถใชแสดงในโอกาสที่มีพื้นที่การจัดงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยได
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่ตองการสงเสริมงานสกุลชางในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใหผูชมไดรับประสบการณสุนทรียทั้งวรรณกรรม
ทวงทํานองและลีลาในการรําตลอดจนไดชมองคประกอบการแสดงจนเกิดความตระหนักถึงคุณคาของงานสกุลชางผานการ
สื่อสารจากผลงานการแสดงนาฏศิลปไทย
เมื่อผูวิจัยไดสรางสรรคองคประกอบการแสดงครบถวนไดนําเรียนปรึกษาผูทรงคุณวุฒทิ างดานนาฏศิลปใหวิพากย
การแสดง ไดนําผลจากการวิพากยมาปรับปรุงองคประกอบการแสดงและจะไดนําเผยแพรการแสดงสรางสรรคในลําดับตอไป

มหา

วิทย

าลัย

การศึกษาวิเคราะหความคิดและหาแนวทางในการสรางสรรคผลงานการแสดงนาฏยศิลปไทยจากงานสกุลชาง
จังหวัดเพชรบุรี ไดออกแบบทาทาง และรูปแบบแถวของผูแสดงที่มีจํานวนนักแสดง 6-8 คนแสดงทาทางที่สื่อถึงการสรางงาน
ปนปูน งานเขียนจิตรกรรม งานรายรดน้ํา โดยออกแบบทาออกเปนผาลากาวเทาสลับเปลี่ยนทิศในชวงทํานองเพลง การรําตี
บทเพื่อสื่อความหมายในชวงรอง ตลอดจนการแปรแถวและแสดงทาทางตอเนื่องกันระหวางผูแสดง นอกจากนี้ยังออกแบบใหมี
ทาทางที่ นํา สไบ มาชี้ใหเ ห็นถึงขั้นตอนในการสรา งสรรคลายผา สัมพันธกัน สอดคลองกับฉั ตรชัย อรรถปกษ (2555) วา
องคประกอบอื่น เชน ฉาก แสง ดนตรี เครื่องแตงกายเพื่อสื่อความหมายของการแสดงใหเปนไปตามจุดมุงหมายสอดคลองตาม
หลักการทางศิลปะในดานการจัดองคประกอบศิลปที่ตองคํานึงถึงเอกภาพของงานอาศัยกระบวนการคิดสรางสรรคที่ทําใหงาน
เกิดความแปลกใหมสงผลใหเปนที่ชื่นชอบ การนําเสนอความงามของงานชางเมืองเพชรบุรีก็สามารถนําเสนอออกมาในรูปแบบ
ของนาฏศิลปไทย
ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดนี้มาวิเคราะหประกอบกับการคิดสรางสรรคทารําและรูปแบบการแสดงในดานของความคิด
แรงบัน ดาลใจการกําหนดอารมณในการแสดงตลอดจนการสรางเอกลักษณเฉพาะของระบํ าและยังไดศึกษากระบวนการ
สรางสรรคในดานนาฏยศิลปไทยเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา
ผูวิจัยไดประมวลขอมูลมาสรางสรรคเปนนาฏยศิลป ที่ยังคงนาฏยจารีตจากอดีตเปนฐาน สอดคลองกับการศึกษา
นาฏยประดิษฐขางตนนับเปนโอกาสสรางสรรคงานนาฏยศิลปที่ไดออกแบบไมซ้ํากับผลงานที่มีอยู ทําใหผลงานสรางสรรคมี
ความแปลกใหมมี ลักษณะเฉพาะของนาฏยศิลปสามารถบงชี้ถึงเอกลักษณการทํางานสกุลชางเมืองเพชรบุรีงายแกการจดจํา
ลักษณะเฉพาะของเครื่องแตงกายที่ประดิษฐขึ้นจากแนวคิดของคนในทองถิ่น ทั้งรูปแบบการหมสไบคลุมไหลนุงผาปลอยชาย
หนานางรัดสะเอวสื่อความหมายตามลักษณะของหญิงสาวในยุคกอน และออกแบบสีที่สื่อถึงเรื่องราวที่คนในจังหวัดเพชรบุรีมี
ความเชื่อรวมกัน การออกแบบประดิษฐเครื่องประดับศีรษะ สวมตุมหู กําไร ชวงตัวมีสายสังวาลยสะพายบาซายที่ทําจากวัสดุ
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ปูนนํามาปนนําเสนองานชาง การออกแบบเนื้อรอง ทํานองเพลง การบรรเลงดนตรีจากครูปพาทยที่มีประสบการณการสอนใน
จังหวัดเพชรบุรี มีบทรองที่ประพันธโดยครูที่เปนชางทองถิ่นและที่สอนวิชาหลักคือภาษาไทย นั่นหมายถึงมีกระบวนการ
ออกแบบในเชิงวิชาการจัดองคประกอบดังกลาวนํามาซึ่งการสื่อสารความหมายไดอยางชัดเจน
เมื่อศึกษาตามองคความรูดานกายวิพากยศาสตรของสิริมงคล นาฏยกุล (2551)การสรางสรรคผลงานการแสดงเปน
องคความรูในการเคลื่อนไหวรางกายตามรูปแบบนาฏศิลปไทย เรื่องกายวิภาคศาสตรขั้นพื้นฐานซึ่งผูวิจัยใชวิเคราะหและนํา
เปนวิธีการคัดเลือกนักแสดง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของนาฏยศิลปตองมีพื้นฐานการแสดงนาฏศิลปไทย มีทักษะในการ
ปฏิบัติ และการใชพื้นที่การแสดงบนเวที การออกแบบทาไดนําความสําคัญของการเลื่อนไหวรา งการมาเปนวิธีการสังเกต
ลักษณะการใชมือ การหยิบจับอุปกรณในงานสกุลชาง ระดับ องศา ตําแหนงการจัดวางของรางกาย ตลอดจน การทํางานแบบ
เปนกลุมที่มีปฏิสัมพันธกันของกลุมชาง ทําใหเกิดนาฏยลักษณเฉพาะตนในซึ่งเปนแนวคิดของนาฏยศิลปนในแตละพื้นที่ ไดจัด
วางเอกลักษณทาทางตาง ๆ เปนแบบฉบับสะทอนภูมิปญญาของศิลปนภายในทองถิ่นจั งหวัดเพชรบุรี มีความเดนชัดของ
ทองถิ่นที่มีผลตอการสรางเอกลักษณในงานที่มีความตางและเปนที่ยอมรับในสังคม

ขอเสนอแนะการวิจัย

ภัฏร

ในระหวางการดําเนินการวิจยั ครั้งนี้ไดพบวายังมีองคความรูที่ควรมีการศึกษาตลอดจนการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
ในหลายประเด็น ดังนี้
1. ควรมีการสรางสรรคผลงานดานการแสดงที่สะทอนเรื่องราวของงานสกุลชางในแตละประเภทอื่น
2. การใชศิลปะการแสดงสื่อสารคุณคาของงานสกุลชางเมืองเพชรบุรีอาจเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยสื่อสารคุณคาใหแก
ประชาชนทั้งในและตางประเทศได

เอกสารอางอิง
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แนวทางการจัดใหมีกฎหมายปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
Guidelines for Providing Legislation to Prevent and Resolve Teen Pregnancy
Problem

บทคัดยอ

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงปญหากฎหมายอันเกิดจากการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนในประเทศไทย โดยที่การตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีจํานวน เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม และปญหาการตั้งครรภในวัยรุนมีความซับซอนและไมอาจแกไข
ไดดวยอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด หนวยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการ
ดํ า เนิ น การร ว มกั น ของหน ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หน ว ยงานของรั ฐ หน ว ยงานของเอกชน และประชาสั ง คม
เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหา การตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยกฎหมายได กํ า หนดถึ ง สิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก ารต า ง ๆ ที่ วั ย รุ น ตั้ ง ครรภ จ ะได รั บ แต สิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 นั้น ยังมีปญหาในเรื่องของความชัดเจนและความ
ไม เ หมาะสมของสิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก ารของวั ย รุ น ตั้ ง ครรภ เนื่ อ งสภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ทําใหกฎหมายดังกลาวไมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน อีกทั้งยังไมมีกฎหมายระบุเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของวัยรุนชาย
จึงทําให กฎหมายดังกลาวมีปญหาใหการบังคับใช และวัยรุนไมไดรับสิทธิและสวัสดิการอยา งครบถวนและเหมาะสมตาม
เจตนารมณของของกฎหมาย ที่มีเจตนารมณเพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
จากการศึกษาดังกลาว ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะ ใหมีกฎหมายที่กําหนดถึงการจัดสวัสดิการสังคมและสิทธิของวัยรุน
ตั้งครรภที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน โดยจะกําหนดในเรื่องของสิทธิที่วัยรุนหญิงที่ตั้งครรภ เชน
เมื่อวัยรุนหญิงตั้งครรภจะตองไดรบั การศึกษาตอในสถานศึกษา จนไดรับวุฒิบัตร และสิทธิของวัยรุนชาย เชน สิทธิและหนาที่
ในเรื่องของการรับรองบุตร และสุดทายเปนเรื่องของการกําหนดแนวทางและรูปแบบในสถานศึกษาเกี่ยวกับสิทธิการศึกษาตอ
ของวัยรุนตั้ งครรภ รวมถึงสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญ หาการตั้งครรภในวัย รุน ด วย เพื่อให ไดรั บ
ประโยชนสูงสุดจากกฎหมายนี้
คําสําคัญ: การตั้งครรภในวัยรุน , การรับรองบุตร , สิทธิการศึกษาตอของวัยรุนตั้งครรภ

Abstract

มหา

วิทย

This thesis aimed to study legal problems arising from the prevention and resolution of adolescent
pregnancy problems in Thailand where the number of teenage pregnancies has increased continuously; this
affected the heath of individuals, families, communities, societies and economy in overall Moreover, the of
adolescent pregnancy problems were complexed and not able to be solved by only one agency. Therefore,
it was appropriate to establish a mechanism for imposing a policy and strategy couple with joint
implementation of agencies including government, private agencies, and civil society in order to integrate
the prevention and resolution of adolescent pregnancy problems concretely and more efficiently. The law
demanded various rights and welfares for pregnancy teenagers. In contrast, the rights and benefits were
stipulated in the Adolescents Pregnancy Prevention and Solution Act 2016, faced to the issues of clarity
and inappropriateness on the rights and welfares for pregnant adolescents. Due to social and economic
changes resulted in the inconsistent law with the current social conditions. There weren't any Laws stated
the rights and duties of adolescent mates, which caused problems of law enforcement. In fact, adolescents
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were not entitled by the proper rights and welfares in accordance with the law spirit as the intention to
prevent and solve teen pregnancy problems.
Regarding the study, hence, the researcher would like to suggest enforcing a Law stipulating the
provision of social welfare and the rights of pregnant adolescents in relation to the prevention and
resolution of teen pregnancy problems. For instance, pregnancy adolescent girls are required to be
educated in educational institutions until their graduation, similarly, the rights for adolescent boys as the
rights and duties in regard to child recognition. Finally, it is about setting guidelines and patterns in
educational institutions about the rights to continue education among pregnant adolescents together with
social welfares related to preventing and solving teen pregnancy problems for getting the most out of this
law.
Keywords: Teen Pregnancy, Child Birth Certificate Registration, The right to further education of pregnant
adolescents
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ปจจุบันสถานการณปญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยไดทวีความรุนแรงในเกือบทุกดาน โดยเฉพาะปญหาดานการ
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร มีแนวโนมรุนแรงและหนักหนวงจนนาตกใจ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรกอใหเกิดปญหา
ตามมาอีกหลายดาน ไมวาจะเปน เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภกอนวัยอันควร ซึ่งปฏิเสธไมไดวา ปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรนั้น มีปจจัยมาจากความไมสมดุลของครอบครัว เนื่องจากครอบครัวจํานวนไมนอย ขาดความรูความ
เขาใจ ในเรื่องเพศศึกษา จึงไมสามารถเปนที่ปรึกษาใหกับบุตรหลานในครอบครัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม สําหรับบาง
ครอบครัวอาจมองวาเรื่องเพศเปนเรื่องนาอับอาย ไมกลาที่จะพูด หรือสอนไดอยางเปดเผย หรือเขาใจวาการสอนเรื่องเพศ
ใหกับบุตรหลาน อาจเปนดาบสองคม เด็กและเยาวชนจึงไมไดรับความรูและความเขาใจในเรื่องเพศศึกษาอยางถูกตองและ
เหมาะสม แม วา ในป จ จุ บันสถานศึก ษาจะมี บทบาทในการสรางความเขา ใจในเรื่องเพศใหแ กนั ก เรี ย น แต ก็อ าจยั งไมมี
ประสิทธิภาพมากพอในการใหคําแนะนําหรือใหความรูในเรื่องเพศศึกษา ซึ่งทําใหไมสามารถปองกันการตั้งครรภในวัยรุนได
ดังนั้น ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนจึงไมไดรับการปองกันและแกไขปญหาอยางเหมาะสม ซึ่งเมื่อเกิดการตัง้ ครรภกอนวัยอันควร
แลว ยอมเกิ ดปญ หาในสวนอื่ น ๆ ตามมาอีกมากมาย ไมวา จะเปนปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหาการทําแทง เด็กและ
เยาวชนเสียอนาคตที่ดีในชีวิต เมื่อตั้งครรภกอนวัยอันควร แนนอนวาเด็กหรือเยาวชนที่ตั้งครรภในวัยที่ไมพรอม ยอมไมมีวุฒิ
ภาวะในการอบรมเลี้ยงดูลูก และปญหาที่จะตามมาก็คือ ปญหาการทอดทิ้งใหเปนเด็กกําพรา ซึ่งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหลานั้น จะมี
สภาพจิตใจที่เปราะบาง และอาจกลายเปนปญหาเรื่อรังของสังคมที่ไมสามารถแกไขปญหาได และเปนปญหาสังคมที่เกิดขึ้น
อยางไมจบไมสิ้น
ป ญ หาการตั้ง ครรภก อ นวัย อั นควรของแม วั ย รุ น ในประเทศไทยติด อั นดั บ ต น ๆ ของเอเชี ย จากสถิ ติภ าพรวม
ของประเทศในป 2554 พบวัยรุนหญิงอายุ 10-19 ป คลอดบุตรมากถึง 131,400 คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 15 คน หรือรอยละ
17 ของจํ า นวนหญิง ที่ค ลอดบุตรทั้ง หมดในประเทศไทย สูงกวา ค า เฉลี่ย การคลอดบุ ตรในวัย รุน ระดั บโลกที่ มี รอ ยละ 11
และสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศในทวีปเอเชียที่พบเฉลี่ยรอยละ 14 นําไปสูปญหาความไมพรอมในการเลี้ยงดูลูก ปญหาทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากไมมีงานทํา และนําไปสูการติดเชื้อโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธ (สํานักโรคเอดส วัณโรคและ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ. 2558; สํานักอนามัยการเจริญพันธุและสํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 2558) ปญหาที่เกิดขึ้นตามมาจึงเปน
ปญหาทั้งตอระบบครอบครัว ที่ไมพรอมเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากสภาพจิตใจรางกาย เศรษฐกิจการเงิน และสงผลกระทบตอไปยัง
สังคม ทั้งปญหาการทําแทง ปญหาความรุนแรงในครอบครัว เปนตน วังวนของปญหา เหลานี้จึงไมมีทางจบสิ้น และมีแนวโนม
ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต อ ง เ ผ ชิ ญ ป ญ ห า เ ห ล า นี้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ โ ด ย ยั ง พ บ อี ก ว า แ ต ล ะ ป ใ น ช ว ง 5 ป
ที่ ผา นมา (ป 2555–2559) การคลอดบุต รของวัย รุนไทยเพิ่ มขึ้ นอยา งต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะกลุ ม มารดาอายุ ต่ํ ากวา 15 ป
ซึ่งในจํานวนนี้มีแมวัยรุนอายุนอยที่สุด 8 ป และพอวัยรุนอายุนอยที่สุด 10 ป (สํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง.
2559) (วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน,2560,ออนไลน)
ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการตั้งครรภในวัยรุน จากการศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการตั้งครรภใน วัยรุน พบวาปจจัย
ภายใน และภายนอกครอบครัวตางก็มี อิทธิพลตอความเสี่ยงในการตั้งครรภในวัยรุน5 ในที่นี้จึง ขอกลาวถึงปจจัยภายใน คือ
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ด านรา งกายและจิตใจของ วัย รุน ดา นความรูและทัศนคติดานครอบครัว ปจจัย ภายนอกคือ ด านชุ มชนและสังคมโดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ (ศิริวรรณ ทุมเชื้อ และ พรพรรณ พุมประยูร,วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ป ที่ 12 ฉบับที่
2,2561)
ดานรางกายและจิตใจ วัยรุนเปนชวงรอยตอ ระหวางวัยเด็ก และวัยผูใหญ มีการเปลี่ยนแปลงทาง ชีววิทยาที่มีการ
เจริญเติบโตทั้งทางกายวิภาคและสรรีวิทยา ทางจิตวิทยาและทางสังคมในระยะนี้เปนวัยที่ กําลังอยากรูอยากลอง พรอมที่จะ
เรียนรูสิ่งใหมๆ เมื่อรางกายมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยเจริญพันธไดแก วัยรุนหญิงเริ่มมีประจําเดือน วัยรุนชายเริ่มสรางอสุจิ
หากมีเพศสัมพันธที่ไมไดปองกันก็จะเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการตั้งครรภกอนวัยอันควรได
ดานคานิยมและทัศนคติคานิยมใหมของวัยรุน หญิงในสังคมไทยที่แสดงพฤติกรรมยั่วยวนดวยกิริยาวาจาที่แสดง
ความพึงพอใจ เรียกรอง เชื้อเชิญเพศตรงขามที่เรียกวา “เนตไอดอล” ผานสื่อโซเซียลใหคนรับรูเปน วงกวางจึงทําใหมีวัยรุน
หญิงที่ตองการเรียกรองความ สนใจเลียนแบบพฤติ กรรมและคานิยม “วันไนทสแตนด” หมายถึง พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
ชั่วคืนของชายหญิงที่ไมรูจักคุนเคยกันมากอนแตรูสึกถูกใจกัน และยินยอมที่จะมีความสัมพันธทางเพศโดยที่ไมไดตองการจะ
เปนคูรักกัน เปนผูที่มีความสามารถ เทและมีเสนห สวนวัยรุนชายความสามารถในเรื่องเพศบงบอกถึงความ เปนลูกผูชาย
รวมถึงการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปน เรื่องปกติรวมกับวัยรุนยังขาดความตระหนักในเรื่องการ เขาถึงการคุมกําเนิด
ดานครอบครัว การที่วัยรุนไมไดอยูกับบิดา มารดาขาดการพูดคุยสื่อสารระหวางกันโดยเฉพาะใน ประเด็นเรื่องเพศ
ทําใหเกิดชองวางในการพูดคุยเรื่องเพศ ระหวางสมาชิกภายในครอบครัว ความสัมพันธระหวาง บิดามารดากับวัยรุน การ
ควบคุม และมีกฎระเบียบใน ครอบครัว รวมถึงปญหาการหยาราง การใชความรุนแรง ภายในครอบครัว การขาดความรัก
ความอบอุนใน ครอบครัววัยรุนจึงอาจถูกชักชวนไปในทางที่ผิดไดงาย
ดานชุมชนและสังคม ไดแก ชุมชนอยูอาศัย ละแวกบาน ความยากลําบากทางเศรษฐกิจการอพยพของ ครอบครัว
จากชนบทสู เ มือง รว มกับ การเห็นคนรอบขา ง หรือ เห็ นคนที่ อยูในชุมชนเดีย วกัน มีเ พศสัม พั น ธก อ นวัย อัน ควร เมื่ อ เห็น
พฤติกรรมคนรอบขางเปนแบบนี้และมอง วาเปนเรื่องธรรมดาจึงถือเปนพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบ เปนตน
ผลกระทบ การตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น นํ า มาซึ่ ง ผลลั พ ธ ส องทาง คื อ การเกิ ด (มี ชี พ และไม มี ชี พ ) และการแท ง
(โดยธรรมชาติ และการทํา แทง) ซึ่งทั้งหมดนี้กอใหเกิดผลกระทบทั้งดาน สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจตามมาโดยผลกระทบ
ดาน สุขภาพที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นโดยตรงตอตัวมารดาวัยรุนเอง และทารก ในขณะที่ผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจ นั้น ไม
เพียงแตเกิดในครอบครัวของวัยรุนที่ตั้งครรภและ มารดาวัยรุนเทานั้น แตยังมีผลทางสังคมและเศรษฐกิจ ในระดับชาติดวย
จากการที่วัยรุนมักไมมีความสามารถเพียงพอที่จะ ตัดสินใจในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหรือการดํา เนินชีวิต ครอบครัว
การตั้งครรภในคนกลุมนี้จึงทํา ใหมีผลกระทบ ดานสังคมตามมา สวนหนึ่งเกิดจากการที่แมวัยรุนจํานวนมาก หยุดเรียนหรือเลิก
เรียนกลางคัน แมจะไมมีบทบัญญัติ ที่หามนักเรียนที่ตั้งครรภไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน แต การตัดสินใจดังกลาวเกิดจากหลาย
สาเหตุ เชน ถูกกดดัน จากผูบริหารสถานศึกษา ไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน และคนในชุมชนเพราะทํา ผิดจารีตทางสังคม
ถูกผูปกครอง หามไปโรงเรียนเนื่องจากเห็นวาเปนความเสื่อมเสียของ ครอบครัว หรือมีความจํา เปนตองออกจากโรงเรียนเพื่อ
หาเลี้ยงครอบครัว เปนตน อยางไรก็ตาม ประเทศไทย ยังไมมีขอมูลทางสถิติที่ชัดเจนวามีจํานวนนักเรียนเทาไร ที่ออกจาก
โรงเรียนดวยสาเหตุดังกลาว
การไมไ ดรับการศึก ษาหรือ ไดรับ การศึกษานอ ย ยอ ม ส งผล ต อ การหางานและประกอบอาชีพ ในอนาคตของ
แมวัยรุนในกรณีที่ฝายชายยังเปนวัยรุนดวยกัน ก็มักประสบ ปญหาเดียวกัน คือไมสามารถหางานที่ดีมีรายไดสูงไดต ามที่
ต องการ ทํา ใหมีร ายไดไมพอจายและไมสามารถใหการเลี้ย ง ดูที่เหมาะสมกับบุตรได ปญ หาเศรษฐกิ จ ในครอบครัว มั ก
กอ ใหเกิดความเครียดตามมา นํา ไปสูการใชความรุนแรงในครอบครัว และอาจจบลงดวยการหยาราง เกิดปญหาตอเนื่อง
ไปยัง ตั ว ลู ก ที่จ ะเติ บ โตขึ้ นมาในครอบครัว ที่แ ตกแยก ไดรับ การเลี้ย งดูที่ไ มเ หมาะสม สง ผลสืบ เนื่ องไปยัง ป ญ หาสั ง คม
ดานอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก (ทรงยศ พิลาสันต ,ออนไลน,2557)
ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงไดออกกฎหมาย เพื่อปองกันและแกไขปญหาในวัย รุน โดยออกเปน พระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงคชัดเจนไว 2 ขอ คือ การปองกันและ
การแกไข ซึ่งทั้ง 2 ขอมีหลักการสําคัญที่ระบุไว คือ (Nuttynui,2019,Online)
การปองกัน คือ การสงเสริมใหวัยรุนไดรับการเรียนรูเรื่องเพศวิถีศึกษา ไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญและไดรับบริการ
คุมกําเนิดที่สอดคลองกับความตองการ
การแกไข มีหลักการ 2 ขอคือ
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ำไพ

พรร

ณี

1. หลักการปฏิบัติการ แนวทางในการชวยเหลือวัยรุนที่ตั้งครรภไมพรอม และ
2. การระบุถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดของวัยรุนและการคุมครองสิทธิ ไมใหมีการละเมิด
กระทรวงที่ถูกระบุใหมีบทบาทหนาที่อยางชัดเจนมี 5 กระทรวง คือ
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4. กระทรวงมหาดไทย
5. กระทรวงแรงงาน
เพราะทั้ง 5 กระทรวงนี้มีขอบเขตงานที่เกี่ยวของกับวัยรุนแทบจะทุกกลุมในประเทศ
วัยรุนที่ พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 พูดถึง คือมาตรา 3 ใน พ.ร.บ.
นี้ ระบุวา“วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบปบริบูรณ แตยังไมถึงยี่สิบปบริบูรณ ใครก็ตามที่อายุ 10 ป 1 วันจนถึง อายุ
19 ป 364 วัน เปนผูไดรับประโยชนจาก พ.ร.บ.นี้
“นักเรียน” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภท
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา หรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษา ของรัฐหรือ
เอกชน
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ดังนั้น พ.ร.บ.ฉบับนี้ ครอบคลุม
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกสังกัด ไมวาสถานศึกษานั้นจะอยูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มหาดไทย วัฒนธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฯลฯ ไมมีขอยกเวน
แตที่สําคัญที่สุด คือ หมวด 1 มาตรา 5 ซึ่งระบุไววาวัยรุนมีสิทธิตัดสินใจดวยตนเอง และมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร
และความรู ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับการรักษาความลับและความเปนสวนตัว ไดรับการจัด สวัสดิการสังคม
อยางเสมอภาคและไมถูกเลือกปฏิบัติ และไดรับสิทธิอื่นใดที่เปนไปเพื่อประโยชน ตามพระราชบัญญัตินี้อยางถูกตอง ครบถวน
และเพียงพอ ซึ่งหมายความวา พ.ร.บ.ฉบับนี้ ใหสิทธิวยั รุนอยู 6 เรื่องใหญ ๆ คือ
1. มีสิทธิตัดสินใจดวยตนเอง
2. มีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารและความรู
3. มีสิทธิที่จะไดรับบริการดานอนามัยเจริญพันธุ
4. มีสิทธิไดรับการรักษาความลับและความเปนสวนตัว
5. มีสิทธิไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเสมอภาคและไมถูกเลือกปฏิบัติ
6. สิทธิอื่น ๆ ตามที่ พ.ร.บ.นี้ระบุไว
มาตรา 5 จึงเปนมาตราสําคัญที่เปนหัวใจของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ สวนมาตราอื่นๆ ก็จะระบุแนวทางการดําเนินงานของแต
ละกระทรวง ซึ่งการดําเนินงานตองอยูภายใตหลักการของมาตรา 5
ที่ไดรับรองสิทธิของวัยรุนไว
อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวา มีวัยรุนจํานวนมากยังไมไดรับทั้งบริการและสิทธิตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ และการ
ตั้งครรภเปนอุปสรรคตอการศึกษา ขณะเดียวกันก็พบวาการศึกษากลับเปนอุปสรรคตอการตั้งครรภ เพราะวัยรุนหลายคนที่
ทองในขณะที่เรียนอยู ไมไดมีปญหาอยางอื่นและมีแผนจัดการหลังคลอดเปนอยางดี แตผูบริหารสถานศึกษาหรือครูบางคน
ไมใหเรียนหนังสือตอหรือสรางสิ่งแวดลอมใหเปนอุปสรรค จนเด็กและผูปกครองทนไมไหวตองหยุดเรียนหรือยายไปเรียน
โรงเรียนอื่น โดยทางสถานศึกษาใหเหตุผลหลักอยู 2 ประการคือนักเรียนหรือนักศึกษาทําผิดกฎสถานศึกษาและประพฤติตัว
ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน การที่ผูบริหารสถานศึกษาบังคับใหเด็กออกจากสถานศึกษาหรือใหยายสถานศึกษาโดย
ผูเรียนไมไดสมัครใจ สงผลใหเกิดความทุกขตอนักเรีย นและครอบครัวอยา งมาก เปนการสรางวิกฤติซ้ําเติมใหกับนักเรี ยน
มากกวาการชวยเหลือและแกไขใหเด็กที่พลาดมีโอกาสเดินหนาตอไปไดอยางเขมแข็ง
อีกประเด็นหนึ่ง แมกฎหมายจะพยายามเปดโอกาสวัยรุนที่ตั้งครรภมีสิทธิตัดสินใจวาจะทําอยางไร แตก็ยังไมมีความ
ชั ด เจนว า ต อ งทํ า อย า งไร ทํ า ให ใ นทางปฏิ บั ติ จ ริ ง ยั ง มี ป ญ หาอยู ม าก และกฎหมายยั ง มุ ง ไปที่ ผู ห ญิ ง เพี ย งอย า งเดี ย ว
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ซึ่งการที่จะเกิดการตั้งครรภได ผูชายก็ควรมีบทบาทในการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งกฎหมายไดใหโอกาสผูหญิง
ตัดสินใจในเชิงกฎหมาย แตในทางปฏิบัติจริงยังไมสามารถใชบังคับไดจริง

วัตถุประสงคของการวิจัย

พรร

1. เพื่อศึกษาปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาหามาตรการกฎหมายที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น
โดยศึกษาเปรียบเทียบของประเทศไทยและตางประเทศ
3. เพื่อใหไดมาซึ่งบทสรุปและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการหามาตรการทางกฎหมายในการแกไขเพิ่มเติมระเบียบที่
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและสิทธิของวัยรุนที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

ำไพ

วิธีการดําเนินการวิจัย

ภัฏร

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา คนควา รวบรวม ขอมูล และวิเคราะหตัวบท
กฎหมาย คําอธิบาย บทความในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึง ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

ผลการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ทั้งของ
ประเทศไทยและของตางประเทศ มาแลวนั้น พบวากฎหมายในประเทศไทยยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการและ
สิทธิของวัยรุนในการปองกั นและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนที่จะตองไดรับการพัฒนาใหสอคลองกับสภาพสั งคมใน
ปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อใหมีการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับเหตุผลขางตน ในสวนนี้จึงขอนําเสนอปญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมาย ดังนี้
1.ปญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและสิทธิของวัยรุนหญิงที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน โดยกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิของวัยรุนในประเทศไทย แบงออกเปนสองรูปแบบใหญๆ คือ ในสวนของ
สิทธิของวัยรุนหญิงที่ตั้งครรภ ไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.
2559 ของประเทศไทย โดยมีเหตุผลในการประกาศใชตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจาก ปจจุบันการตั้งครรภในวัยรุน ของ
ประเทศมีจํานวน เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอสุข ภาพของบุคคล ครอบครัว ชุ มชน สั งคม และเศรษฐกิจใน
ภาพรวม และปญหาการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีความซับซอนและไมอาจแกไขไดดวยอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกันของหนวยงาน ที่
เกี่ยวของทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหา การ
ตั้ ง ค ร ร ภ ใ น วั ย รุ น เ ป น รู ป ธ ร ร ม มี ค ว า ม เ ป น เ อ ก ภ า พ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ยิ่ ง ขึ้ น
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น เพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนใหมีประสิทธิภาพมากอยิ่งขึ้น และใน
สวนของการจัดสวัสดิการสังคมนั้น อยูในกฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2563 ซึ่งในกฎหมายไดกําหนดใหวัยรุนมีสิทธิตัดสินใจดวยตนเอง ที่บัญญัติไวในมาตรา 5 คือสิทธิใน
การตัดสินใจดวยตนเอง ในขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ อันเกี่ยวของกับสิทธิในการตัดสินใจที่จะเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ
ดานเพศวิถีศึกษา สิทธิที่จะตัดสินใจเขารับบริการดานอนามัยการเจริญพันธุ สิทธิที่ จะตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของตนเอง
เมื่อเกิดปญหาการตั้งครรภไมพึง ประสงค สิทธิในการเขาถึงความชวยเหลือ ดานสวัสดิการสังคม หรือ สิทธิอื่นใด เพื่อเขาถึง
ความชวยเหลือในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน มีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารและความรูไดรับการบริการ
อนามัยการเจริญพันธุ คือ บริการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู ที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุสิทธิของวัยรุน ไดรับการ
รักษาความลับ และความเปนสวนตัว หมายถึงเมื่อเขารับ คําปรึกษาหรือเขารับบริการอนามัยการเจริญพันธุ ก็จะไดรับสิทธิใน
การรักษาความรับ ไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยาง เสมอภาค ไมถูกเลือกปฏิบัติ และไดรับสิทธิอื่นใดไปเพื่อประโยชนตาม
พ.ร.บ. นี้อยางถูกตองครบถวน และเพียงพอ รวมถึงคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน
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จะเห็นไดวา สิทธิตาง ๆ ที่ไดบัญญัติไวใหวัยรุนไดรบั สิทธินั้น ถือวาเปนประโยชนตอตัววัยรุนที่ตั้งครรภ แตดวยบริบท
และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และในทางปฏิบัติ การใหสิทธิในลักษณะดังกลาวอาจไมสามารถแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสิทธิบางอยางก็ยังมีชองวางอยูมาก สงผลใหในทางปฏิบัติแลววัยรุนอาจจะไมไดรับสิทธิที่ให
ไวอยางครบถวนและเสมอภาค
2.ปญหากฎหมายในการไมมีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของวัย รุนชาย จากการศึ กษากฎหมายเกี่ ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน จะเห็นไดวากฎหมายดังกลาวไมไดบัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ของวัยรุนชายไว
เลย ซึ่งบัญญัติถึงเพียงแตสิทธิของวัยรุนหญิงที่ตั้งครรภ โดยเมื่อเกิดการตั้งครรภในวัยรุนแลวนั้น สิทธิและหนาที่ของชายและ
หญิงควรจะเทากัน เปนความรับผิดชอบที่ควรมีสิทธิและหนาที่เทากัน ไมควรมีใครมีสิทธิและหนาที่นอยกวาใคร เพราะการที่
ชายและหญิงมีสิทธิและหนาที่ในการดูแล หรือมีสิทธิในตัวของเด็กที่จะเกิดมา โดยความรับผิดชอบของทั้งเด็กผูหญิ งและ
เด็กผูชาย ที่จะตองรวมกันรับผิดชอบอยางไรบาง แมวาจะไมไดแตงงานกัน ในการผอนเบาภาระตาง ๆ ของครอบครัวที่ตนยัง
ตองพึ่งพาพอแม พรอมทั้งทุมเทเวลาและความสามารถในการพัฒนา ตนเองดานการศึกษาการฝกอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จะตองรับผิดชอบในการดูแลเลี้ยงดูทารกรวมกันอยางไร โดยมีครอบครัวและญาติพี่นองของทั้งสองฝาย รวมกันใหความ
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ช ว ย เ ห ลื อ อ ย า ง เ ต็ ม กํ า ลั ง ช ว ย ถ า ย ท อ ด ทั ก ษ ะ ที่ จํ า เ ป น ต อ ก า ร เ ลี้ ย ง ดู เ ด็ ก ท า ร ก
หากสมาชิกในครอบครัวไมอาจชวยเหลือถายทอดดวยตนเอง จะตองแสวงหาความ ชวยเหลือจากผูมีทักษะเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ทั้งนี้หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของควรจะเขาไปใหความชวยเหลือหรือแนะนําวิถีการดําเนินชีวติ ของทั้งสองฝาย
อีกทั้ง กฎหมายไมไดใหสิทธิและหนาที่ ในเรื่องของสิทธิในตัวบุตร โดยเมื่อพอแมวัยรุนมีบุตรนั้น แนนอนวาสิทธิ
ในตัวบุตรยอมเปนของแมโดยปริยาย แตพอวัยรุนนั้น ไมมีกฎหมายใหสิทธิดังกลาวแกพอวัยรุนไวเลย นั่นก็หมายความวา
พอวัยรุนไมมีสิทธิและหนาที่ใดในตัวบุตรของตน และแมวัยรุนก็ไมมีสิทธิในการเรียกรองสิทธิและหนาที่ใด ๆ กับพอวัยรุน
ในทางกฎหมายได เนื่องจากกฎหมายไมไดมีบทบัญญัติถึงการใหสิทธิและหนาที่ของพอวัยรุน
3.ปญหาในการชวยเหลือดานการศึกษาตอในวัยรุนที่ตั้งครรภระหวางเรียน จากการศึกษาแมจะมีการกําหนดให
สถานศึกษามีระบบการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียนที่ทอง แตในทางปฏิบัติผูบริหารโรงเรียนยังมีทัศนคติวาการทอง
ในระหวางเรียนนั้นเปนเรื่องนาอับอาย ทําใหสถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งที่ในกฎกระทรวงขอ 7 (1) กลาวถึง การจัดการเรียน
การสอนใหเกิดการยืดหยุนตามศักยภาพอยางตอเนื่อง และในขอ 7 (2) กลาวถึงการมีผใู หคําปรึกษา รวมกับผูปกครองในการ
ชวยเหลือ และใหสถานศึกษาอํานวยความสะดวก ใหมีชองทางที่หลากหลาย แนวทางที่กําหนด ไวขางตนจึงไมสามารถปฏิบัติ
ไดจริง เนื่องจากทางโรงเรียนเปนผูมีอํานาจตัดสินใจและกําหนดรูปแบบโดยขาดการฟงเสียง ความตองการและการมีสวนรวม
ตัดสินใจของวัยรุนและผูปกครอง ไมมีกระบวนการประสานงานกับภาคสวนตาง ๆ ที่ เกี่ยวของเพื่อใหบริการและคุมครองสิทธิ
ทั้งในกระบวนการยุติธรรม และบริการดานอนามัยเจริญพันธุเพื่อชวยเหลือ แตอยางใด
ดังนั้ น จากที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหปญ หาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดสวัสดิ การสังคมและสิ ทธิข องวัย รุ น
ที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน นั้น เห็นวายังไมครอบคลุมและยังไมสอดคลองกับสภาวะสังคมที่
เปลี่ ย นแปลงไป และเพื่ อ ให ก ฎหมายสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ต อ งการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการตั้ ง ครรภ
ในวัยรุน เพื่อประโยชนแกวัยรุนในการไดรับสิทธิและสวัสดิการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภในวัยรุน จึงเห็นควรใหมีการยก
รางกฎหมายหรือระเบียบกลางเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมและสิทธิของวัยรุนที่เกี่ยวกั บการปองกัน และแกไขป ญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน เพื่อใหเปนกฎหมายหรือระเบียบกลางที่มีมาตรฐานขั้นต่ํา (Model Law) ใชบังคับกับกระทรวงตาง ๆ ใน
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหกฎหมายในเรื่องดังกลาวมีความชัดเจนในสวนที่เปนมาตรฐานกลางขั้นต่ํา และมีความยืดหยุนในสวนของ
รายละเอียดโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละกระทรวง ประกอบกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ก ฎ ห ม า ย จึ ง ต อ ง เ ป ด ช อ ง ใ ห แ ต ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ม า ร ถ นํ า ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล า ว ม า เ ป น ต น แ บ บ ใ น ก า ร
ออกหลักเกณฑเพื่อใชบังคับ ภายในกระทรวงของตนได

มหา

สรุปและอภิปรายผล

จากการศึกษา ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ถือวาเปนปญหาใหญและเปนปญหาสําคัญที่ตองแกไข จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 โดยมีการใหสิทธิตาง ๆ แกวัยรุนที่ตั้งครรภไดมีสิทธิในการตัดสินใจดวยตัวเอง
และไดมีการกําหนดแนวทางใหสถานศึกษา และสถานประกอบการในการจัดหรือสนับสนุนใหวยั รุนไดรับการปองกันและแกไข
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ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2563 ก็ไดมีการกําหนดถึงสวัสดิการตาง ๆ ที่วัยรุนจะไดรับเพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน แตไมไดมีการกําหนดในเรื่องของสิทธิของวัยรุนชาย อันอาจเปนประโยชนตอตัวแมวัยรุนหญิงในสวนของการเรียกรอง
สิ ท ธิ ใ นตั ว บุ ตรและจะเป น การกํ า หนดให วัย รุ นชายไดรับ สิท ธิแ ละหน า ที่ ใ นตั ว บุ ต รด ว ย อี ก ทั้ ง เนื่ อ งจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและกฎหมายดังกลาวยังไมครอบคลุมในเรื่องของสิทธิตาง ๆ จึงทําใหจึงยังคงมีปญหาและอุปสรรคที่จะตอง
ไดรับการพัฒนา
จากสภาพป ญ หาการบั ง คับ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารป อ งกั น และแก ไ ขปญ หาการตั้ ง ครรภ ในวัย รุ น พ.ศ. 2559
ที่กลาวมาขางตนนั้น ในสวนนี้ผูศึกษาจะขอนําเสนอความเห็นและแนวทางการแกไขกฎหมายในเรื่องดังกลาว เพื่อใหวัยรุนทั้ง
หญิงและชายไดรับสิทธิอยางเสมอภาค เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง และสอดคลองกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจในปจจุบัน มุงใหเกิดประโยชนตอตัววัยรุนหญิงที่ตั้งครรภ วัยรุนชาย และครอบครัวของวัยรุนหญิงและชาย ใหไดรับ
สิทธิอยางเหมาะสม โดยการยกรางระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการและสิทธิของวัยรุนที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
ก า ร ตั้ ง ค ร ร ภ ใ น วั ย รุ น พ . ศ . . . . เ พื่ อ ใ ห เ ป น ก ฎ ห ม า ย ก ล า ง ที่ มี ม า ต ร ฐ า น ขั้ น ต่ํ า ( Model Law)
ใชบังคับกับกระทรวงตาง ๆ โดยเปดชองใหกระทรวงขางตน สามารถออกระเบียบ หลักเกณฑ ในเรื่องดังกลาวได แตตอง
ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายกลางที่มีมาตรฐานขั้นต่ําดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สวนที่ 1 เปนเรื่องของการใหสิทธิแกวัยรุนหญิงตั้งครรภ เมื่อเกิดการตั้งครรภแลววัยรุน ควรได รับสิทธิอยาง
เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอตัววัยรุนตั้งครรภ โดยมุงเนนในเรื่องของการศึกษา ใหไดรับสิทธิในการศึกษาจนไดรับ
วุฒิบัตรและตองไมถูกเลือกปฏิบัติไมวากรณีใด ๆ โดยนํากฎหมายสิทธิของมารดาในประเทศสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียง และมี
การกํ า หนดให วั ย รุ น ตั้ ง ครรภ ต อ งได รั บ วุ ฒิ บั ต ร โดยนํ า หลั ก อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี
ในทุกรูปแบบมาปรับใชประกอบกับระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2556 มา
เทียบเคียง
2. สวนที่ 2 เป นเรื่องของสิทธิและหนาที่ของพอวัยรุน ซึ่งในประเทศไทยยังไมมีการกํ าหนดสิทธิและหน าที่ ของ
พ อ วั ย รุ น ไว เ ลย โดยพ อ วั ย รุ น ก็ ค วรมี สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ต อ ตัว บุ ตรด ว ย โดยให มี ก ารกํา หนดความเป น บิ ด าของพ อ วั ย รุ น
เพื่อประโยชนสูงสุดตอทั้งตัวบุตร แมวัยรุน และพอวัยรุน ซึ่งจะกําหนดใหพอวัยรุนมีสิทธิในการรับรองบุตร เพื่อมีสิทธิและ
หนาที่ในตัวบุตรตามกฎหมายตอไป โดยนําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ในสวน
ของการจดทะเบียนรับรองบุตร มาเทียบเคียง
3. ส ว นที่ 3 เป น เรื่ อ งของการกํ า หนดแนวทางในการช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ให วั ย รุ น ตั้ ง ครรภ ไ ด ศึ ก ษาต อ
ในรูปแบบที่เหมาะสมและเปนประโยชน เพื่อใหไดรับสิทธิในการศึกษาตอโดยไมตองยายสถานศึกษาหรือออกจากระการศึกษา
เพื่อเปดโอกาสใหวัยรุนตั้งครรภไดรับสิทธิทางการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา อยางไมถูกเลือกปฏิบัติไมวากรณีใด ๆ ซึ่งจะเปน
การกําหนดแนวทางและรูปแบบการศึกษา อีกทั้งยังมีการกําหนดสิทธิในการลาหรือการขาดเรียน เนื่องจากเหตุผลทางการ
แพทย โดยนํากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียง

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

วิทย

1.ควรแกไขเพิ่มเติมสิทธิของวัยรุนตั้งครรภ ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน พ.ศ.2559 ในมาตรา 5 ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และไดรับการแจงสิทธิที่ควรจะไดรับจากกฎหมายอื่น
2. ควรมีการกําหนดสิทธิของพอวัยรุนในสวนของการรับรองบุตร เพื่อใหไดสิทธิและหนาที่ในตัวบุตร อันเปนสิทธิ
และหนาที่ที่ควรจะไดรับ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ในสวนของการ
จดทะเบียนรับรองบุตร มาเทียบเคียง
3. ควรแกไขเพิ่มเติมมาตรการในการดําเนินการของสถานศึกษา ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 ใหมีความชัดเจน และใหวัยรุนตั้งครรภไดรับสิทธิทางการศึกษาอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา โดยอาศัยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียง
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ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันอยางหลากหลาย และกระจายอยูทั่วภูมิภาค ทําให
มีพืชเศรษฐกิจสําคัญหลายชนิด อาทิ ขาว ออย ขาวโพด และอื่น ๆ เปนตน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวหรือเก็บผลผลิตทําใหเหลือเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน ฟางขาว ตอซังขาว ซังขาวโพด และกาบใบออย ในพื้นที่ที่ทําการเกษตร เมื่อ
เกษตรกรตองการทําการเกษตร หรือทําการปรับหนาดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกครั้งตอไป เกษตรกรมักจะทําการเผาเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรโดยวิธีการเผาในที่โลง (open burning) เปนวิถีชีวิตและเปนวิธีดั้งเดิมที่เกษตรกรมักใชกําจัดเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรรวมถึงวัชพืชตาง ๆ เพราะวาเปนวิธีที่งาย รวดเร็ว สะดวก ตนทุนต่ํา ไมตองอาศัยองคความรูในการ
บริห ารจัดการเศษวัสดุเหลือใช ทางการเกษตรโดยวิธีการเผานั้นทําใหเกิดหมอกควัน กลิ่ น และฝุน ละออง (PM2.5) หรือ
(PM10) มีคาสูงเกินคามาตรฐานที่เกิดขึ้นเปนประจําและเปนปญหาในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกลายเปนปญหาหมอกควันขามแดนอีกดวย
จากการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการนํามาตรการทางปกครองมาใชเพื่อสงเสริมใหลดการ
เผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร พบวามีแตกฎหมายควบคุมหามเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่บังคับใชหลายฉบับ
ดวยกัน และพบกฎหมายสงเสริมหามเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนอยมาก และมาตรการควบคุมการเผาดังกลาวยังมี
ปญญาที่ทําใหการควบคุมการเผานั้นไมมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ไมไดกําหนดคําจํากัดความ “เหตุรําคาญ” และ “การเผาในที่โลง” ทําใหเจาพนักงานทองถิ่นตองใชดุลย
พินิจในการควบคุมเหตุรําคาญ และมีปญหาเรื่องระยะในการตรวจสอบและการออกคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือที่ลาชาไม
ทันตอสถานการณ สวนในกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวาแตละทองถิ่ นมีกฎหมายตางกันบางทองถิ่ นมี
กฎหมายหามเผาเพียงอยางเดียว บางทองถิ่นมีกฎหมายหามเผาแตสามารถขออนุญาตทองถิ่นนั้นทําการเผาและทองถิ่นจะ
เตรียมอุปกรณและรถดับเพลิงไวให จะเห็นไดวากฎหมายทองถิ่นไมไดไปในทิศทางเดียวกัน สวนในการสงเสริมใหลดการเผา
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรพบวาเกษตรกรขาดเงินทุนในการซื้ออุปกรณกําจัดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการ
บริการจัดการดังกลาวเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตใหแกเกษตร ทําใหเกษตรสวนใหญยังนิยมการเผาอยูทั้งที่เปนการฝาฝน
กฎหมาย
ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ ควรบัญญัติคํานิยามหรือคําจํากัดความของ “เหตุรําคาญ” และ “การเผาในที่โลง”
เอาไวใ นพระราชบัญ ญั ติส าธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แ ก ไ ขเพิ่ มเติม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2560 และควรออกกฎหมาย
หลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข การอนุญาต ในการควบคุมการเผาในที่โลงเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเกษตรกรจะไดไม
ตองแอบเผาโดยรูเทาไมถึงการณ ถามีการสรางหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข การอนุญาต ในการควบคุมการเผาในที่โลงจะทําให
มีเจาหนาที่ในการควบคุมการเผา มีอุปกรณในการควบคุมและดับเพลิงตองอยูในกรอบของกฎหมายและดุลยพินิจของเจา
พนักงานทองถิ่นโดยเห็นวาควรออกเปนกฎกระทรวงโดยมี หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการอนุญาตการควบคุมการเผาในที่
โลง โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 และการสงเสริม
ภาครัฐควรจัดใหเกษตรกรเขาถึงระบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องจักร และเทคโนโลยี ในการกําจัดวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรรวมทั้งภาครัฐควรเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการรับซื้อเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอีกทางหนึ่งควรตัง้
โรงงานในลักษณะองคการมหาชน
คําสําคัญ: มาตรการทางปกครอง, การเผาในที่โลง ,เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
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Thailand is regarded as a country that has a wide variety of agricultural occupation and scattered
throughout the region. As a result, there are many important cash crops such as rice, sugarcane, corn, etc.
When it comes to harvesting or harvesting season, a large amount of agricultural waste is left, such as rice
straw, rice stubble, corncobs and sugar cane sheaths. When farmers want to farm or adjust the soil to
prepare for the next planting, farmers tend to burn agricultural waste by open burning. It is a way of life
and traditional method that farmers are familiar to remove agricultural waste and weeds because it is a
quick, easy, low-cost and convenient method. requiring less knowledge in the management of agricultural
waste by incineration methods that cause smog, odor and dust (PM2.5)or (PM10) exceeding the standard;
this occurs as a common problem in northern, central and northeastern provinces including becoming a
problem of smog across the border as well.
According to the study of problems and legal obstacles regarding the adoption of administrative
measures to encourage the reduction of agricultural waste burning, it was found that there were only
several laws that control the incineration of agricultural waste, but a few of laws promoting the burning
prohibition of agricultural waste. In fact, control measures were unpractical and ineffective. According to
the Public Health Act 1992 and amendment to (Vol.3) of 2019, there was no definition of "nuisance" and
"open burning", causing local officials to exercise discretion in controlling. a nuisance causes. There was a
problem with the inspection period and the delayed issuance of official document that were not in time
for the situation. In term the law of the local government organization, found that each locality had different
laws; some localities had only a burning prohibition law; some had laws against burning, but they can ask
for permission to do so with providing equipment and fire engines. It could be seen that local laws were
not in the same direction. For promoting the reduction of agricultural waste burning, it was found that
farmers lacked of funds to purchase agricultural waste disposal equipment. This management services
increase production costs for agriculture and caused the majority of burning against the law
The researcher therefore suggested the following: Definitions or definitions of “ nuisance” and
“open burning” should be included in the Public Health Act 1992 and amendment (Vol.3) of 2019 including
Methods, conditions, permission for controlling open- air burning in order to be in the same direction so
that farmers do not have to secretly burn unknowingly. If rules, procedures, conditions, and permits are
created to control open-air burning, there will be officers to control the burning, equipment to control fire
regarding the framework of the law and the discretion of the local officer. This law should be issued as a
ministerial regulation with rules, procedures, conditions for permitting the control of open burning. By virtue
of the Public Health Act 1992 and amendment (Vol. 3) of 2019 government should promote and provide
farmers with access to a low- interest credit system for purchasing equipment, machinery and disposal
technology for agricultural waste Also the government sector should play an additional role in purchasing
agricultural waste. and set up a factory in the form of a public organization.
Keywords: Administrative measures, Open burning, Agricultural waste
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ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมเนื่องจากตั้งอยูในเขตมรสุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสภาพภูมิประเทศ
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และภูมิอากาศเอื้ออํานวยตอการทําการเกษตร ประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพทางการ
เกษตรหรือเกี่ยวของมาโดยตลอด แมวาจะพยายามพัฒนาไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็ตาม แตก็ยังคงพึ่งพา
อาศัยเกษตรกรรมอยูเชนเดียวกับประเทศที่ไดพัฒนาไปแลวทั้งหลาย วิวัฒนาการและพัฒนาการเกษตรของไทยไดเปลีย่ นแปลง
ไดตามยุคสมัย และตามกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกมาตามลํา ดับ (Agriculture and technology, ออนไลน,
2563) และดวยภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยอยูในที่ตั้งที่เหมาะสมแกการทําการเกษตรเขตรอนทุกรูปแบบไดชอื่
วาเปนอูขาว อูน้ําของโลก ไดมีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิดอันไดแก เชน ขาว ขาวโพด และออย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเสร็จแลวก็จะเหลือวัสดุทางการเกษตร เชน ตอซังขาว เปลือก ซังขาวโพด และใบออย เพื่อเตรียมพื้นที่ในการทํ า
การเกษตรครั้งตอไป
หมอกควันในภาคเหนือ ตอนบนของประเทศไทยเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากสง ผลกระทบต อความเป นอยูของ
ประชาชน ไดแก ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผูที่มีภูมิตานทานต่ํา เชน ผูสูงอายุ เด็กเล็ก และผูปวยโรค
ระบบทางเดินหายใจรวมทั้งทําใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือนเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนบดบังทัศนวิสัย
และเปนอุปสรรคในการคมนาคมและขนสงการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศปาไม รวมทั้งผลกระทบตอการ
ทองเที่ยวที่เปนระบบเศรษฐกิจที่สําคัญของพื้นที่ ซึ่งความรุนแรงของปญหาโดยทั่วไปปรากฏชัดเจนในชวงหนาแลง (ธันวาคมเมษายน) ของทุกป ที่มีสภาวะอากาศที่แหงและนิ่งทําใหฝุนละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยูในบรรยากาศไดน าน
นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น เนื่องจากความแหงแลงที่สงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของไฟปา ประกอบกับ
ในชวงเวลาดังกลาว เกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูฝน
สําหรับปที่มีฝนตกนอยหรือเกิดภาวะแหงแลงจะทําใหการชะลางหมอกควันหรือฝุน ที่แขวนลอยในอากาศเปนไปไดนอย (กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,ออนไลน,2563)
ปญหาฝุนละอองมีคาสูงเกินคามาตรฐานที่เกิดขึ้นเปนประจําและเปนปญหาในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งสงผลผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเปนปญหาสําคัญไปยังจังหวัดขางเคียงในภูมิภาคอีกดวยโดย
แหลงกําเนิดฝุนละอองที่สําคัญ ไดแก การเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การจราจรขนสง และอุตสาหกรรม การแกไข
ปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองดําเนินการอยาง เรงดวนเปนระบบโดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหการแกไข ปญหามลภาวะดานฝุนละอองเปนวาระแหงชาติ เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล (กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม,
ออนไลน,2562)
ปญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรกอใหเกิดกาซและสารพิษจากการเผาไหม เชน คารบอนไดรออกไซด
คารบอนมอนนอกไซด ไนโตรเจนไดรออกไซด ไนตรัสออกไซด สารอินทรียละเหย นอกจากนี้ยังมีควัน ละออง เถา เขมา ฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM - 10) ซึ่งลวนแลวแตเปนอันตรายตอสุขภาพ และกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอ
ชุมชนใกลเคียง หากมีการ เผาใกลกับทางเดินรถควันอาจลอยไปบดบังทัศนวิสัยของผูขับขี่และกอใหเกิดอุบัติเหตุไดอีกการ เผา
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรซึ่งขาดการควบคุมปองกันที่เหมาะสมอาจลุกลามจนเปนไฟปา ลุกลามไปยังที่ดิน สาธารณะ
หรือบริเวณที่อยูอาศัยได ซึ่งกอใหเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอยางมาก นอกจากนี้กาซที่เกิดจากการเผาไหม เชน
คารบอนมอนนอกไซด ไนโตรเจนไดรออกไซด ยังไปทําลายชั้นบรรยากาศ กอใหเกิดปญหาโลกรอนอีกดวยยิ่งในปจจุบัน
ประเทศไทยประสบกับปญหาฝุน พิษสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งการเผาเปนตน
ตอสําคัญหนึ่งของปญหาเนื่องจากที่ผานมาขาดมาตรการควบคุมและการบังคับใชกฎหมายที่เหมาะสมทั้งภาครัฐและเอกชน
ขาดความตระหนักในความสําคัญของปญหา (พิทักษ ทวมใจดี,2562, หนา 1) และพื้นที่เสี่ยงตอการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ป
2564 ประกอบดวย พื้นที่เสี่ยง (เปราะบาง) การเผาไหมในพื้นที่การใชประโยชนในที่ดิน (ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และออย
โรงงาน)ป 2563/2564 ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 926,678 ไร พื้นที่เฝาระวัง ไดแก 1) พื้นที่เปาหมายตาม
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2563/64 จํานวน 5.64 ลานไร และ 2) พื้นที่เสี่ยงตอการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ป 2564
(สถิติขอมูลจุดความรอนยอนหลัง 5 ป) จํานวน 844 อําเภอ 5,487 ตําบล (กรมวิชาการเกษตร,ออนไลน,2563)
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จากกรณีดังกลาวขางตนสามารถสรุปปญหาที่เกี่ยวของไดดังนี้
1. การเผาไรออยในปจจุบัน คือการเผากาบใบออย เพื่อใหเกิดความสะดวกกอนตัดลําออยและประหยัดคาใชจาย
หรือที่เรียกวาเผากอนตัดในการเผาออยซึ่งการเผาจะเกิดความรอนสูงมาก ทําใหเกิดการเผาไหมอยางรวดเร็ว เกิดฝุนละออง
ลอยตัวกระจายในอากาศสูงกวา 2,250 เมตร และลอยไปไดไกลถึง 16 กิโลเมตร หรือมากกวา กอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ
โดยทั่วไป อีกทั้งกอใหเกิดความรําคาญแกประชาชนในบริเวณดังกลาว แมปจจุบันมีไดคิดคนเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อ
แนะนําใหเกษตรกรนําไปใชแกปญหาดังกลาว ไดแก รถตัดออยสดชนิดตัดเปนลํารถสางใบออย เครื่องสับใบกลบเศษซากออย
สับกลบใบและเศษซากออยคลุกเคลาลงดิน แมปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดจัดหาเครื่องสางใบ
อ อ ยให กับ ชาวไรอ อยสมาชิก กลุม เรียนรูพัฒ นาดา นออ ยยืม และภาครั ฐไดดํา เนินการโครงการส งเสริมสิ น เชื่อ เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจร แตเครื่องมือดังกลาวก็ยังไมพียงพอกับจํานวนเกษตรกร และภาระยังตกแกเกษตรกร
ที่ไมไดรับใหยืมเครื่องสางใบออยตองจัดหาเครื่องมือดังกลาวเองและการสงเสริมสินเชื่อเปนการเพิ่มคาใชจายและเพิ่มตนทุน
การผลิตใหกับเกษตรกร จึงยังทําใหเกษตรกรยังนิยมการเผากาบใบออยอยูจนถึงปจจุบัน
2. การเก็บเกี่ยวขาวในแปลงนาเปนที่เรียบรอยแลว ชาวนาสวนใหญจะทิ้งฟางขาวและตอซังขาวเปนจํานวนมาก
เอาไว ที่ผานมาการแกไขปญหาของชาวนาจะเผาฟางขาวและตอซังขาว เพื่อเริ่มทํานาในครั้งตอไปเพราะวาเปนวิธีที่สะดวก
รวดเร็ว ไมมีตนทุน แมภาครัฐจะสนับสนุนใหใชวิธีไถกลบตอซังขาว หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยทําการไถกลบวัสดุเศษ
พืชในระหวางการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก แตวิธีดังกลาวตองใชระยะเวลาในการยอยสลายเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร อีกทั้ง
จะทําใหมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 300-350 บาทตอไร โดยจําแนกคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ คาสูบน้ํา, คาแรงการสาดพน, คา
เชารถไถ, คาผลิตภัณฑ บางรายตองจางรถมาไถกลบชั่วโมงละ 800 บาท สวนวิธีการอัดฟางขาวและตอซังขาวแมจะเปนวิธีที่
ลดการเผาไดและสามารถนําเศษฟางขาวและตอซังขาวมาขายเปนเงินแตเนื่องจากตองจางเอกชนเขามาทําการอัดฟางขาวหรือ
ตอซังขาวซึ่งมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นกอนละ 10-15 บาท
3. กรณีการปลูกขาวโพดซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวและกะเทาะเปลือกและเมล็ดจะมีเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรคือซัง
ขา วโพดและเปลือ กขา วโพด และสว นมากเกษตรกรจะทํ า การเผาเศษวัส ดุดั งกล า วเพื่ อเตรีย มเพาะปลู ก ในรอบตอ ไป
เชนเดียวกับการเผาเศษตอซังขาวและฟางขาว แตในกรณีเศษซังขาวโพดและเปลือกขาวโพด นํามาทําถานอัดแทงไดแตก็ตองมี
คาใชจายเพิ่มเชนกัน
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในภาคเกษตรกรรมนั้นเปนวิธกี ารที่เกษตรกรมักจะ
ใชในการจํากัดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อเตรียมเพื่อที่ในการทําการเกษตรครั้งตอไป เนื่องจากเปนวิธีที่ไมตองใช
เทคโนโลยี หรือเครื่องมือที่ทันสมัย ประหยัดเวลาและตนทุน เชนกรณีการจํากัดใบออย แมจะมีเทคโนโลยีใชเครื่องสางใบออย
ก็ตาม หรือการนําตอซังขาว ฟางขาว มาอัดแทงขาย หรือการนําซังขาวโพดมาเผาอัดเปนถาน ก็ตามเปนการเพิ่มตนทุนใหแก
เกษตรกร และเกษตรกรยังคงจํากัดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรดวยการเผาซึ่งเกิดมลภาวะทางอากาศเปนประจําทุกป อีก
ทั้งเกษตรกรประสบปญหาจากการไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได ที่มักจํากัดเฉพาะผูประกอบการที่มีความสามารถชําระหนี้
สูง จึงตองอาศัยชองทางที่งายและรวดเร็ว อาทิ การกูยืมเงินนอกระบบ การใหสินเชื่อโดยไมมีหลักประกัน สงผลใหเกิดการ
ติดตามทวงหนี้อยางไมเปนธรรมเกิดขึ้นตามมา (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ,ออนไลน,2561)

วิทย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการนํามาตรการทางปกครองมาใชเพื่อสงเสริมใหลดการ
เผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการนํามาตรการทางปกครองมาใช
เพื่อสงเสริมใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

มหา

วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีการศึกษาจะใชการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลโดยใชวิธกี ารศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ในรูปแบบการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) อันไดแก ตําราทาง วิชาการ หนังสือ รายงาน วิจัย บทความ
ทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ เว็บไซตตาง ๆ ตลอดจนถึงเอกสารอื่น ๆ ที่
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ณี

เกี่ยวของเพื่อการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคการนํามาตรการทางปกครองมาใชสงเสริมใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร

ผลการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

การเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการควบคุมหามไมใหมีการเผาเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและการสงเสริมใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่ชาวเกษตรกรจะตองไดรับการแกปญหาโดยควร
มีการพัฒนากฎหมายการสงเสริมและควบคุมอยางยั่งยืนและเปนธรรม ดังนั้นเพื่อใหมีการพัฒนาและแกไขปญหาใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันจึงขอนําเสนอปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังนี้
1.ปญหาการกําหนดคําจํากัดความของเหตุรําคาญ และการเผาในที่โลง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ไมไดกําหนดคําจํากัดความ
“เหตุรําคาญ” และ “การเผาในที่โลง” เอาไวเพียงแตเมื่อเกิดเหตุการณเผาในที่โลงดังกลาวเกิดขึ้นตองเปนเหตุใหเสื่อม หรือ
เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงจะถือไดวาเปนเหตุรําคาญ ซึ่งกรณีดังกลาวตองเปนการวินิจฉัยของเจาพนักงานทองถิ่ นแตละ
ทองถิ่นที่มีอํานาจพิจารณาวาเหตุดังกลาวเปนเหตุรําคาญ หรือไม เจาพนักงานทองถิ่นอาจมีดุลยพินิจตางกันเพราะทองถิ่นเอง
ก็ไมมีอุปกรณวัดคาฝุนละอองไดวาเหตุใดเปนเหตุใหเสื่อม หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ เทาใด เพียงแตเมื่อเกิดเหตุการณ เผา
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเจาพนักงานทองถิ่นตองลงพื้นที่ไปตรวจสอบและเมื่อวินิจฉัยไดวาการเผาดังกลาวเปนเหตุ
รําคาญ เจาพนักงานทองถิ่นตองออกคําสั่งปกครองเปนหนังสือเพื่อแจงใหเกษตรผูนั้นใหปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
มาตรา 28 ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออก คําสั่งเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง และถาเห็นวาสมควรจะให
กระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวใน
คําสั่งได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจระงับเหตุ
รําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา
การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสีย
คาใชจายสําหรับการนั้น
ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย อยางรายแรงตอ
สุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําสั่ง
เปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้น ทั้งหมดหรือบางสวนจนกวาจะเปนที่
พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได
ซึ่งการเผาในที่โลงหรือการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนั้นเกษตรกรไมไดทําการเผาเปนระยะเวลานาน หรือ
หลายวันติดตอกัน เพียงแตเผาเปนบางชวงเวลาเทานั้น
2.ปญหาการสงเสริมและควบคุมการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 (2) บัญญัติวา รัฐตอง อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา
ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุล และยั่งยืนโดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของมีสวนรวมดําเนินการและ
ไดรับ ประโยชนจ ากการดํา เนินการดังกลาวดวยตามที่กฎหมายบัญ ญัติ และแนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 73 รัฐพึ งจัดใหมี
มาตรการหรือกลไกที่ชวยใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มี
ความปลอดภัยโดยใชตนทุนต่ํา และสามารถแขงขันในตลาดได และพึงชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรใหมีที่ทํากินโดยการปฏิรูป
ที่ดิน หรือวิธอี ื่นใด พิจารณาได 3 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก การเผาไรออยนั้นไมวาจะเปนการเผากอนตัดหรือการเผาเศษซากตาง ๆ ปจจุบันพบวาภาครัฐเรงหา
แนวทางพยายามนําเครื่องสางใบออยเขามาเพื่อใหเกษตรกรลดการเผากอนตัดออยและการนําเครื่องอัดใบออยมาใชเพื่ออัดใบ
ออยขายใหเอกชน ปญหาก็คือเครื่องสางใบออยและเครื่องอัดใบออยก็ยังคงมีราคาสูงอีกทั้งการใชแรงงานในการเก็บเกี่ยวออย
ก็มีคาแรงที่สูงเชนกัน (อีสานเดลี่,ออนไลน,(2564)
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ประเด็นที่สอง จากการสัมภาษณ “ชาวนาภายหลังจากการเกี่ยวขาวจะเหลือเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรก็คือ ตอ
ซังขาวและฟางขาว และเกษตรกรบางรายยังทําการเผาเพราะเกษตรกรเชื่อวาถาเผาตังซังขาวแลวจะทําใหวัชพืชไมเกิดขึ้น
เกษตรบางรายจึงใชวิธีการเผาอยูเพราะยังวิธีสะดวกรวดเร็วไมตองไปซื้อยาจํากัดวัชพืชมาพนในนา อีกทั้งบางทีก็ตองไปจาง
ผูอื่นมาพนยาฆาวัชพืชจะเปนการเพิ่มตนทุนขึ้นไปอีก” (ประจวบ สัมฤทธิ์นอก,สัมภาษณวนั ที่ 7 ตุลาคม 2564)
ประเด็นที่สาม การทําไรขาวโพดของชาวเกษตรกรนั้นหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
คือซังขางโพดและเปลือกขาวโพด เกษตรกรจะเผาทําลายซังขาวโพดและเปลือกขาวโพด การดําเนินการเผาของเกษตรกรเพื่อ
เตรียมแปลงปลูกขาวโพด ซึ่งหากไมเผา เวลาหยอดเมล็ด กอ หรือซังของตนขาวโพดเดิมจะบังหลุม ตนออนจะไมขึ้น อีกทั้งการ
เผายังเปนการควบคุมหญาไมใหขึ้น (PPTV HD 36,ออนไลน,(2562)
3.การนํามาตรการทางอาญามาใชแกไขปญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือการเผาในที่โลง
เมื่อเกิดหมอกควัน ฝุนละออง เกินคามาตรฐานภาครัฐมักจะนํากฎหมายหลายฉบับมาบังคับใชกับปญหาดังกลาว
หนึ่งในนั้นคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ประกอบมาตรา 218 โดยมุงไปใชกับการเกษตรที่ทําการเผาเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร ซึ่งปจจุบันมลพิษทางอากาศไมไดเกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอยางเดียวมลพิษทางอากาศ
เกิดขึ้นไดหลายปจจัย เชน การเผาขยะสิ่งปฏิกูลตามบานเรือน การปลอยมลพิษจากแหลงโรงงานอุตสาหกรรม และจากการ
ปลอยไอเสียจากรถยนต เปนตน ดังนั้นการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจึงเปนความผิดที่กฎหมายกําหนดขึ้นใหเปน
ความผิด ผูศึกษามีความเห็นวาการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญากับเกษตรกรยังไมเปนธรรมแกเกษตรกรมากนักเพราะการ
เผาขอเกษตรกรเปนการเผาเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวจึงจะนําหลักกฎหมายอาญาที่เปนกฎหมายบัญญัติความผิดใน
ตัวเองหรือเปนอาชญากรโดยนิสัยไมไดจึงตองนําหลักความผิดที่รัฐเปนผูบัญญัติขอหาความผิดในกฎหมายเฉพาะจะเหมาะสม
กวาไดแก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการบัญ ญัติกฎหมายสงเสริมและควบคุมการเผาเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรหรือการเผาในที่โลง
ประเด็นแรก ปญหาการเผาไรออย ตอซังขาว ซังขาวโพด รวมถึงการเผาขยะทางการเกษตรนั้นกอใหเกิดฝุนละออง
ขนาดเล็กหรือ PM 2.5 และหมอกควันทั่วบริเวณถนนทําใหบดบังทัศนวิสัยซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงกับผูใชรถใชถนนได
ดังเชนจังหวัดเพชรบูรณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 สาเหตุจากควันเผาไรออยที่กระจายปกคลุมบนถนนหนาแนน จนทําใหรถ
กระบะชนประสานงากับรถไถเล็กจนเป นเหตุ ใหคนขับรถไถเล็กไดรับบาดเจ็ บสาหัส และเสียชี วิ ตในเวลาตอมา (มติ ชน,
ออนไลน,2563) ในกรณีการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่ขางทางหรือถนนการดําเนินมาตรการในประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 130 บัญญัติวา หามมิใหผูใดเผา หรือทําการดวยประการใด ๆ ภายในระยะหา
รอยเมตรจากทางเดินรถ เปนเหตุใหเกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหไมปลอดภัยแกการจราจรในทางเดินรถนั้น และ
ตามมาตรา 152 บัญญัติวาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ตามมาตรา 130 นั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ประเด็นที่สอง ปญหาความแตกตางของกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบัญญัติเทศบาลตําบลขัวมุง
เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2554 ขอ 6 หามมิใหผูใดเผาขยะ พืชไร ตอซังขาว หญาแหง ตนไม
หรือสิ่งอื่นใด ไมวาจะเปนการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดินสาธารณะ หรือทางสาธารณะ หรือปาไม ในประการที่ทําใหเกิดควัน
หรือ ฝุนละออง อันเปนอัน ตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือเปนอันตรายตอ ทรัพยสิ นของผู อื่ น ขอ 11 ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตนิ ี้ตามความจําเปนและความเหมาะสมของพื้นที่ และ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผาพ.ศ. 2558 ขอ 7 หามมิให
ผูใดเผาขยะมูลฝอย หญาแหง ตนไม หรือสิ่งอื่นใด ไมวาจะเปนการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดินในที่ทางสาธารณะหรือปาไม
ในการที่ทําใหเกิดควันหรือฝุนละอองอันเปนอันตรายตอสุขภาพ ของประชาชน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกํานันผูใหญบาน
และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ในเขตพื้นที่ที่จะทําการเผา และตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟทราบเพื่อจัดเตรียมรถดับเพลิง ในการปองกันเพลิงไหมลุกลามไปยังที่ใกลเคียงตามความเหมาะสม ขอ 15 ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตามความจําเปนและความเหมาะสมของพื้น ที่
ดั งนั้น กฎหมายขององคกรปกครองสว นทอ งถิ่นดังที่กลาวมาข างตน บางทอ งถิ่ นที่มี การเผาดัง กลาวก็มีเทศบั ญ ญัติห รือ
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ขอบัญญัติที่แตกตางกัน บางทองถิ่นที่มีการเผาก็ไมมีกฎหมายหามทําการเผา บางทองถิ่นมีกฎหมายหามการเผาแตถาจะเผา
ตองไดรับอนุญาตจากทองถิ่นนั้น จะเห็นไดวาแตละทองถิ่นมีกฎหมายที่ไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน

สรุปผลและอภิปรายผล
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1.ปญหาการกําหนดคําจํากัดความของเหตุรําคาญ และการเผาในที่โลง
ผูศึกษาพบวา กฎหมายในประเทศไทยไมมีคํานิยามหรือคําจํากัดความของ “เหตุรําคาญ” และ “การเผาในที่โลง”
ในกฎหมายของประเทศไทยเพียงแตอาศัยการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2560 ขอ 4. การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุน
ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ควรบัญญัติคํานิยามหรือคําจํากัดความ
ของ“เหตุรําคาญ” และ “การเผาในที่โลง” เอาไวในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2560 เพิ่มเติมในมาตรา 4 เพื่อความชัดเชนมากยิ่งขึ้น และเมื่อเกษตรกรทําการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือ
การเผาในที่โลงนั้น เจาพนักงานทองถิ่นสามารถออกคําสั่งปกครองดวยวาจาใหเกษตรกรผูนั้นหยุดทําการเผาดังกลาวไดทันที
โดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือออกคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นดวยวาจานั้นอาศัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 34 ประกอบมาตรา 35
2.ปญหาการสงเสริมและควบคุมการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ผูศึกษาพบวา การเผายังคงเปนวิธีสะดวก เกษตรกรขาดเงินทุน ขาดเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่จะกําจัดเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรอี ก ทั้งมีราคาสูง และเกษตรกรตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงขึ้ น ในการกําจัดเศษวัสดุเหลือใช ท าง
การเกษตร
3.การนํามาตรการทางอาญามาใชแกไขปญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือการเผาในที่โลง
ผูศึกษาพบวา การทําไร ทําสวน และการทํานา ในประเทศไทยเปนวิถีชีวิตที่มียาวนานมานับศตวรรษแลว เราตอง
แยกระหวางผูกระทําความผิดดวยเหตุเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพราะการทําไร ทําสวน และการทํานา กลาวคือ
เกษตรกรทําไปเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวหารายไดใหกับตัวเอง ตางจากการเผาที่มีเจตนากระทําความผิดหรือ “ไถยจิต” ตั้งใจ
กระกระทําความผิดอาญา และเมื่อพิจารณาจากวลีภาษาละตินที่กลาววา มาลา อินเซ (Mala lnse) หมายถึง การกระทําใดก็
ตามที่เปนความผิดโดยตัวมันเอง ไมวาจะเกิดขึ้น ที่ใด เวลาใด เมื่อใด สถานที่ใด ก็เปนความผิดเสมอ เชน การฆาคน การทํา
รายรายกาย ลักทรัพย ปลนทรัพย เปนตน สวนคําวา มาลาโปฮิบิตา (Mala Prohibita) หมายถึง การกระทําที่ กฎหมาย
กําหนดใหเปนความผิด หรือความผิดที่กฎหมายกําหนดขึ้น มาลาโปฮิบิตา (Mala Prohibita) อาจเปนความผิดประเทศใด
ประเทศหนึ่ง แตอีกประเทศหนึ่งกลับไมเปนความผิดก็ได เชน ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ผูศึกษาเห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมไมอาจจะหลีกเลี่ยงการเผาดังกลาวไดควรมีกฎหมายอนุญาตและควบคุมการเผาเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรเพื่อควบคุมการเผาไมใหผิดกฎหมายและไมใหกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนผูอื่น ทั้งนี้จะไดให
เกิดความเปนธรรมแกเกษตรกรดังเชน การควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535
4.การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการบัญ ญัติกฎหมายสงเสริมและควบคุมการเผาเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรหรือการเผาในที่โลง
ประเด็นแรก ผูศึกษาพบวา เมื่อเกิดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือการเผาขยะทางการเกษตรกอใหเกิด
ควัน ฝุนบดบังทัศนวิสัยในการใชรถใชถนนทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงเกิดความเสียหายตอ ทรัพยสิน อนามัย และชีวิตได เมื่อนํา
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 130 มาศึกษาจะเห็นไดวาเมื่อเกิดการเผาขึ้นภายในระยะหารอยเมตรจาก
ทางเดินรถ เปนเหตุใหเกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหไมปลอดภัยแกการจราจรในทางเดินรถนั้นมีโทษปรับเพียงไม
เกิน 1,000 บาท ซึ่งถือวานอยมากทําใหเกษตรกรหรือผูทําการเผานั้นไมมีความเกรงกลัวตอกฎหมายเมื่อเทียบกับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นดังที่ยกตัวอยางกรณีอุบัติเหตุมาขางตน กอใหเกิดชองวางระหวางความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอัตราโทษไมสมดุลกัน
ประเด็นที่สอง ผูศึกษาพบวา กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความแตกตางกันกลาวคือถาการเผาในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟขอบัญญัติสามารถใหไดรับอนุญาตจากกํานันผูใหญบานและสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟและในเขตพื้นที่ที่จะทําการเผา และตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟทราบเพื่อจัดเตรียม
รถดับเพลิง ในการปองกันเพลิงไหมลุกลาม แตถาเผาในเขตเทศบาลตําบลขัวมุงไมมีการบัญญัติเทศบัญญัติใหไดรับอนุญาตได
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จากกํานันผูใหญบานและสมาชิกสภาเทศบาลแตอยางใด และอีกทั้งไมมีการจัดเตรียมรถดับเพลิง ในการปองกันเพลิงไหม
ลุกลามไปยังที่ขางเคียง สิ่งที่เหมือนกัน คือใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
หรือขอบัญญัตินี้ตามความจําเปนและความเหมาะสมของพื้นที่

พรร

ขอเสนอแนะการวิจัย

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

1.ควรแกไขเพิ่มเติม บัญ ญัติคํานิ ยามหรือ คําจํ ากั ดความของ “เหตุรําคาญ” และ “การเผาในที่ โลง ” เอาไวใน
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เพิ่มเติมในมาตรา 4 เพื่อความชัดเชนมาก
ยิ่งขึ้น และบัญญัติเพิ่มเติมหามทําการเผาในที่โลงไมวากรณีใด ๆ เวนแตไดรับอนุญาตจากกฎหมายอื่น เพิ่มเติมไวในมาตรา
25/1 และใหถือวาเหตุดังกลาวเปนเหตุรําคาญทันที ตามมาตรา 25/1 วรรคสองถาบัญญัติคํานิยามหรือคําจํากัดความเอาไว
แลวเมื่อเกิดเหตุเกษตรกรทําการเผาในที่โลงหรือเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ซึ่งกฎหมายบัญญัติหามเอาไวแลวและให
ถือวาเปนเหตุรําคาญทันทีโดยที่ไมตองวินิจฉัยจากการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่น และเมื่อเกษตรกรทําการเผาเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือการเผาในที่โลงนั้น เจาพนักงานทองถิ่นสามารถออกคําสั่งปกครองดวยวาจาใหเกษตรกรผูนั้น
หยุดทําการเผาดังกลาวไดทันทีโดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือ
2.ภาครัฐควรจัดใหเกษตรกรเขาถึงระบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องจักร และเทคโนโลยี ในการ
กําจัดวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีอุปกรณเครื่องจักรในการกําจัดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเองโดยไม
ตองจางเอกชนเขามาดําเนินการ หรือภาครัฐจะเขามาดําเนินการซื้อเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเองโดยตรงจากเกษตรกร
เองก็ไดทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิตได รวมทัง้ ภาครัฐควรเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรอีกทางหนึ่งควรตั้งโรงงานในลักษณะองคการมหาชนภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพราะ
มีหนาที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน และ
ราชการอื่ น ตามที่ ก ฎหมายกํ าหนดใหเ ปนอํา นาจหน าที่ ข องกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดลอ ม โดยใช ชื่อวา
“องคการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (องคการมหาชน)”
3.การนํามาตรการทางอาญามาใชแกไขปญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือการเผาในที่ โลง ขอ
เกษตรกรเปนการเผาเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวจึงจะนําหลักกฎหมายอาญาที่เปนกฎหมายบัญญัติความผิดในตัวเอง
หรือเปนอาชญากรโดยนิสัยไมไดจึงตองนําหลักความผิดที่รัฐเปนผูบัญญัติขอหาความผิดในกฎหมายเฉพาะจะเหมาะสมกวา
ไดแก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 130 ใหมีโทษปรับที่สูงขึ้นและมีโทษจําคุก และ
กําหนดกฎเกณฑในการอนุญาตการเผาใหอยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาที่รัฐ ผูศึกษาเห็นควรออกกฎหมาย หลักเกณฑ
วิธีการเงื่อนไข การอนุญาต ในการควบคุมการเผาในที่โลงเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันแลวเกษตรกรจะไดไมตองทําการ
แอบเผาเพราะการแอบเผาโดยรูเทาไมถึงการณรวมถึงการเผาตามอําเภอใจบางกรณีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนตอ ชีวิต
อนามัย ทรัพยสิน ของประชาชนได ถามีการสรางหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข การอนุญาต ในการควบคุมการเผาในที่โลงจะทํา
ใหมีเจาหนาที่ในการควบคุมการเผา มีอุปกรณในการควบคุมและดับเพลิงตองอยูในกรอบของกฎหมายและดุลยพินิจของเจา
พนักงานทองถิ่นโดยเห็นวาควรออกเปนกฎกระทรวงโดยมี หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการอนุญาตการควบคุมการเผาในที่
โลง โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560
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ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและ
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ำไพ

บทคัดยอ

าลัย

ราช

ภัฏร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิง
การแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 47 คน โดยใชการคํานวณหา
ขนาดกลุ มตัวอยางที่มีความเชื่ อถือได 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 42 คน และใชวิธีการเลือกกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งผูวิจัยเจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 และ
เรียนออนไลนเทานั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ
และคาเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเรียนออนไลนที่บาน ใชโทรศัพทมือถือ และใชโปรแกรม Google Meet ในการ
เรียนออนไลน นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียนออนไลนในเชิงบวก โดยนักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลนทําใหสะดวกใน
การเขาเรียนมากที่สุด รองลงมาคือการเรียนออนไลนทําใหประหยัดคาใชจายในการเรียน และการเรียนออนไลนทําใหเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ตามลําดับ แตนักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลนทําใหจดจําเนื้อหาสาระในรายวิชาไดนอย
ที่สุด นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมการเรียนออนไลนที่นักศึกษาทํามากที่สุดคือ
นักศึกษาเขาเรียนออนไลนครบทุกรายวิชา รองลงมาคือนักศึกษาเขาเรียนออนไลนจนครบตามเวลา และนักศึกษามีสวนรวมใน
การเรียนออนไลน ตามลําดับ แตพฤติกรรมการเรียนออนไลนที่นักศึกษาทํานอยที่สุดคือนักศึกษาทบทวนบทเรียนหลังจาก
เรียนออนไลน
คําสําคัญ: ทัศนคติ, พฤติกรรม, การเรียนออนไลน

Abstract

มหา

วิทย

The purposes of this study were to examine attitudes and to explore behaviors toward online
learning of the students majoring Entertainment Business Shows and Travel Major in the Faculty of
Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University. From the total number of 47 students, based on
purposive sampling with 95 percent of confidence interval, the sample size was 42. The samples were
undergraduate freshmen in regular program enrolling in the first semester of academic year 2021 and all of
them attended online classes. Questionnaire was used to collect the data, and the data were analyzed for
frequency, percentage and mean. Most of the students attended their online classes at home via their
smartphones and through Google Meet platform.
The results showed that the students had a positive attitude toward online learning for some
reasons namely convenience, cost saving, and development of self- study skills. However, the students
pointed out that it was hard for them to memorize the content of the classes. In terms of behavior, it was
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found that firstly the students attended online classes regularly. Secondly, the students attended the
classes throughout the class time. Thirdly, the students participated in class activities. Nonetheless, the
students rarely reviewed the lesson had learned from the classes.
Keywords: Attitudes, Behaviors, Online Learning

บทนํา

วัตถุประสงคของการวิจัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สงผลตอระบบการศึกษาเปนอยา งมาก ตั้งแตเชื้อไวรัสเริ่ม
ระบาดในประเทศจีนจนถึงปจจุบัน UNESCO รายงานวารัฐบาล 191 ประเทศทั่วโลกประกาศปดสถานศึกษาทั้งประเทศ ซึ่งมี
ผูเรียนไดรับผลกระทบกวา 1.5 พันลานคน (มากกวารอยละ 90 ของผูเรียนทั้งหมด) สําหรับประเทศไทยสถานการณการแพร
ระบาดเกิดขึ้นในชวงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปดภาคเรียนในชวงตนเดือนเมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเลื่อนวัน
เปดเทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเปนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากตางประเทศเพื่อเตรียมตัว
ใหพรอมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมที่สอดรับกับมาตรการปองกันการระบาด พรอมกับเตรียมมาตรการตาง ๆ เพื่อ
ปองกันไมใหผูเรียนไดรับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป ชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในหลายๆ
ประเทศใช วิธีการสอนทางไกล ไมวา จะเปนการสอนออนไลนผา น Massive Open Online Courseware (MOOC) หรือ
แอปพลิเคชั่นที่ชวยใหครูสอนในหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หรือใชการถายทอดการสอนผานสัญญาณโทรทัศน
เพื่อใหเด็กเรียนตอที่บานไดในขณะที่ปดโรงเรียน (พงศทัศ วนิชานันท, 2564) และจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 ดังกลาวจึงสงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนเต็มรูปแบบใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ ซึ่งสาขาวิชาธุรกิจบันเทิง
การแสดงและท อ งเที่ ย ว คณะนิ เ ทศศาสตร ได รั บ นโยบายการจั ดการเรี ย นการสอนในรูป แบบออนไลน ดั ง กลา วจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีดวยเชนกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับใช
ในการจัดเรียนการสอนรูปแบบออนไลนตอไป

าลัย

1. เพื่อศึกษาทัศนคติตอการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุงศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลน
ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประชากรที่ใช
ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จํานวน 47 คน (กองบริการการศึกษา, 2564) โดยใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่มีความเชื่อถือได 95% ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 42 คน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผูวิจัยเจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 และเรียนออนไลนเทานั้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ รายได
ตอเดือน สถานที่ใชในการเรียนออนไลน อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลน และโปรแกรมที่ใชในการเรียนออนไลน ตอนที่ 2
ทัศนคติตอการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี และตอนที่ 3 พฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะ
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ซึ่งเปน
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เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสม
ของภาษาที่ ใช (Wording) ความสัมพันธเ กี่ยวของ (Relevance) ของเนื้อหา และความเปน ไปได (Feasibility) ในแงข อง
คําตอบ แลวนําแบบสอบถามที่ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวไปใชจริง และนําขอมูลที่ไดจาก
กลุมตัวอยางทั้งหมดมาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามสูตรของ ครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทีมงานของผูวิจัย โดยทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
ตามที่ไดกําหนดไวในการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 15 วัน หลังจากนั้นผูวิจัยใชการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งจะทําการหาคาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย โดย
นําเสนอขอมูลดวยตารางแจกแจงความถี่ เพื่ออธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 1. ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ รายไดตอ
เดือน สถานที่ใชในการเรียนออนไลน อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลน และโปรแกรมที่ใชในการเรียนออนไลน 2. ทัศนคติตอ
การเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี และ 3. พฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) โดยมี
เกณฑการใหคะแนนและการจัดอันดับขอมูลดังนี้
มากที่สุด
เทากับ 5 คะแนน
มาก
เทากับ 4 คะแนน
ปานกลาง
เทากับ 3 คะแนน
นอย
เทากับ 2 คะแนน
นอยที่สุด
เทากับ 1 คะแนน
จากนั้น ผูวจิ ัยนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย แลวแปลความหมายออกมาเปนระดับดังนี้
คะแนนระหวาง 1.00 – 1.80
ระดับนอยที่สุด
คะแนนระหวาง 1.81 - 2.61
ระดับนอย
คะแนนระหวาง 2.62 - 3.42
ระดับปานกลาง
คะแนนระหวาง 3.43 - 4.23
ระดับมาก
คะแนนระหวาง 4.24 – 5.00
ระดับมากที่สุด

มหา

วิทย

ผลการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดแบงผลการวิจัยออกเปน 3 สวน ดังนี้ 1. ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ
รายไดตอเดือน สถานที่ใชในการเรียนออนไลน อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลน และโปรแกรมที่ใชในการเรียนออนไลน 2.
ทัศนคติตอการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี และ 3. พฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยา ง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศหญิง รองลงมาคือเพศชาย กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุ 19 ป รองลงมาคืออายุ 18 ป และอายุ 20 ป ตามลําดับ และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 21 ป มีจํานวนนอย
ที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มี
รายไดมากกวา 10,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด สถานที่ใชในการเรียนออนไลนของกลุมตัวอยางสวนใหญคือเรียนออนไลนที่
บาน รองลงมาคือเรียนออนไลนที่หอพัก และเรียนออนไลนที่ทํางาน มีจํานวนนอยที่สุด อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลนของ
กลุมตัวอยางสวนใหญคือโทรศัพทมือถือ รองลงมาคือคอมพิวเตอร และแท็บเล็ต มีจํานวนนอยที่สุด โปรแกรมที่ใชในการเรียน
ออนไลนของกลุมตัวอยางสวนใหญคือโปรแกรม Google Meet รองลงมาคือโปรแกรม Zoom และโปรแกรม Line มีจํานวน
นอยที่สุด
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ทั ศนคติต อ การเรีย นออนไลนข องนัก ศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ บันเทิง การแสดงและท อ งเที่ ย ว คณะนิ เ ทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการเรียนออนไลนในเชิงบวก โดยกลุมตัวอยางมี
ทัศนคติวาการเรียนออนไลนทําใหสะดวกในการเขาเรียนมากที่สุด รองลงมาคือการเรียนออนไลนทําใหประหยัดคาใชจายใน
การเรียน และการเรียนออนไลนทําใหเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ตามลําดับ แตนักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลน
ทําใหจดจําเนื้อหาสาระในรายวิชาไดนอยที่สุด
พฤติ ก รรมการเรี ย นออนไลน ข องนัก ศึก ษาสาขาวิชาธุร กิ จ บัน เทิ งการแสดงและทอ งเที่ ย ว คณะนิ เ ทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรม
การเรียนออนไลนที่กลุมตัวอยางทํามากที่สุดคือเขาเรียนออนไลนครบทุกรายวิชา รองลงมาคือเขาเรียนออนไลนจนครบตาม
เวลา และมีสวนรวมในการเรียนออนไลน ตามลําดับ แตพฤติกรรมการเรียนออนไลนที่กลุมตัวอยางทํานอยที่สุดคือนักศึกษา
ทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนออนไลน

สรุปผลและอภิปรายผล
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จากผลการวิจัยทัศนคติตอการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียนออนไลนในเชิงบวก โดยนักศึกษามี
ทัศนคติวาการเรียนออนไลนทําใหสะดวกในการเขาเรียนมากที่สุด รองลงมาคือการเรียนออนไลนทําใหประหยัดคาใชจายใน
การเรียน และการเรียนออนไลนทําใหเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ตามลําดับ แตนักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลน
ทํ า ให จ ดจํ า เนื้ อ หาสาระในรายวิชาไดน อ ยที่ สุด สอดคล องกั บ แนวคิด ของ Zimbardo and Ebbessen (1977) กล า วถึง
องคประกอบของทัศนคติที่สําคัญมีดังนี้ 1. องคประกอบทางดานความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) เปนสวนที่
เปนความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ทั่วไป ทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไมชอบ หากบุคคลมีความรูหรือความคิดวาสิง่ ใดดีก็มักจะ
มีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น หากมีความรูมากอนวาสิ่งใดไมดี ก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งนั้น 2. องคประกอบทางดานความรูสึกและ
อารมณ (Affective Component) คือลักษณะของการแสดงออกทางดานอารมณที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งมีผลแตกตางกัน
ไปตามบุคลิกภาพของคนคนนั้น แลวแตคานิยมของคน และ 3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ
การแสดงออกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และ
ความรู สึ ก โดยทั่ว ไปแลวทั ศ นคติจ ะสามารถจํา แนกออกไดทั้ งสิ้น 3 ประเภทดัง ตอ ไปนี้ 1. ทั ศ นคติ ทางบวก (Positive
Attitude) ทัศนคติทางบวกนี้จะชักนําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมในดานดีตอบุคคลอื่น ตอเรื่องราวหรือสิ่งตาง ๆ เนื่องจากบุคคล
นั้นมีความรูสึก สภาพอารมณ สะทอนกลับตอบุคคลนั้นในดานดี การมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะสงผลใหเกิดการยอมรับ
ความคิดหรือขอมูลขาวสารใหมๆ 2. ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) ทัศนคติทางลบเกิดขึ้นไดกับบุคคลทุกคน ทัศนคติ
ทางทางลบเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลนั้นมีความรูสึกที่ไมดีตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราวปญหาใดปญหาหนึ่ง ทัศนคติในทางลบ
มักจะเกิดขึ้นพรอมกับความรูสึกไมพึงพอใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสงผลใหบุคคลนั้นปฏิเสธหรือเกิดอคติกับสิ่งตาง ๆ เหลานั้น และ
จะนําไปสูการดวนสรุปตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ โดยขาดขอมูลที่ชัดเจน และ 3. ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) เปนทัศนคติ
ที่เกิดจากบุคคลนั้นไมมีความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ โดยสิ้นเชิง สวนใหญมักจะมีสาเหตุมาจากการขาดขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ จุมพล รอดคําดี (2532) กลาววาในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของมนุษยนั้นจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู 3 ระดับ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวนี้ จะมาจากแหลงขอมูลขาวสารใหม ซึ่งอาจมาจากสื่อมวลชน หรือสื่อบุคคลอื่น 2. การเปลี่ยนความรูสึก การเปลี่ยน
ระดับนี้ จะมาจากประสบการณ หรือความประทับใจ หรือสิ่งที่ทําใหเกิดความสะเทือนใจ และ 3. การเปลี่ยนพฤติกรรม เปน
การเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตในสังคม ซึ่งไมมีผลตอบุคคลทําใหตองเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมเสียใหม การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ถาความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมถูกกระทบในระดับใดก็ตาม จะมีผลตอการเปลี่ยน
ทัศนคติทั้งสิ้น นอกจากนี้ องคป ระกอบตาง ๆ ในกระบวนการสื่อสาร เชน คุณสมบัติข องผูสงสาร ลักษณะของขาวสาร
คุณสมบัติของชองทางการสื่อสาร และคุณสมบัติของผูรับสาร ลวนมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได
จากผลการวิจัยพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก โดย
พฤติกรรมการเรียนออนไลนที่นักศึกษาทํามากที่สุดคือนักศึกษาเขาเรียนออนไลนครบทุกรายวิชา รองลงมาคือนักศึกษาเขา
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เรียนออนไลนจนครบตามเวลา และนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนออนไลน ตามลําดับ แตพฤติกรรมการเรียนออนไลนที่
นักศึกษาทํานอยที่สุดคือนักศึกษาทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนออนไลน สอดคลองกับแนวคิดของ Cronbach (1963) ได
อธิบายพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเพราะองคประกอบ 7 ประการ ตอไปนี้ 1. ความมุงหมาย (Goal) เปนตามตองการหรือ
วัตถุประสงคที่ทําใหเกิดกิจกรรม คนเราตองทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการที่เกิดขึ้น กิจกรรมบางอยางก็ใหความพอใจ
หรือสนองความตองการไดทันที แตความตองการหรือวัตถุประสงคบ างอยา งก็ตอ งใชเวลานานจึงจะสามารถบรรลุความ
ตองการ คนเราจะมีความตองการหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน และมักจะตองเลือกสนองตอบความตองการที่รีบดวนกอน
และสนองความตองการที่หางออกไปในภายหลัง 2. ความพรอม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิ ภาวะ หรือ ความสามารถที่
จําเปนในการทํากิจกกรมเพื่อสนองความตองการ คนเราไมสามารถตอบสนองความตองการไดหมดทุกอยาง ความตองการ
บางอยางอยูนอกเหนือความสามารถของเขา 3. สถานการณ (Situation) เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรมเพื่อ
สนองความตองการ 4. การแปลความหมาย (Interpretation) กอนที่คนเราจะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไปเขาจะตอง
พิจารณาสถานการณเสียกอนแลวตัดสินใจเลือกวิธีการที่ คาดวาจะใหความพอใจมากที่สุด 5. การตอบสนอง (Response) เปน
การทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ โดยวิธีการที่ไดเลือกแลวในขั้นการแปลความหมาย 6. ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา
(Consequence) เมื่ อทํากิจกรรมแลวยอมไดรับผลจากการกระทํานั้นผลที่ไดรับอาจตรงตามที่คิดไว (Confirm) หรืออาจ
ตรงกันขามกับความคาดหมาย (Contradict) ก็ได และ 7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thrashing) หากคนเราไม
สามารถสนองความตองการได ก็กลาวไดวาเขาประสบกันความผิดหวัง ในกรณีเชนนี้เขาอาจจะยอนจนกลับไปแปลความหมาย
เสียใหม และเลือกวิธีการตอบสนองใหมก็ได
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ ประจวบ อินออด (2532) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับพลังที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของมนุษยไวดังนี้ 1. มนุษยแตละคนมีแรงขับ และพลังที่จะตองประพฤติปฏิบัติ เพื่อความอยูรอดและความมั่นคงแหงชีวิต อัน
เปนความจําเปนพื้นฐานของสัตวทั้งหลาย เชน ความอยูรอดในชีวิตประจําวัน 2. มนุษยแตละคนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
หลอหลอมรอบตัว จึงมักจะตองประพฤติปฏิบัติไปตามครรลองของสังคมแวดลอม ซึ่งสอดประสานกับเปาหมายสวนตัว 3.
พลังทางสังคมที่มีอิทธิพลตอมนุษยมากที่สุด ไดแก ครอบครัวของบุคคลผูนั้นเอง เพื่อบาน กลุมเพื่อนฝูง ตลอดจนกลุมอางอิง
หรือผูนําทางความคิดในชุมชน 4. ความจําเปนเบื้องตนของชีวิตมนุษย และประสบการณไดหลอหลอมใหเกิดเปนรูปแบบของ
มนุษยแตละคนเรียกวา บุคลิกภาพ 5. แมวามนุษยแตละคนจะมีบุคลิกภาพของตนเองก็ตาม เมื่อมนุษยรวมกันอยูในกลุม
เดียวกั น มีผลประโยชนรวมกันภายในสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน ก็ยอมเกิดเปนบุคลิกภาพของกลุมขึ้นไดซึ่งจะมีผลตอการ
แสดงออกของกลุมดวย เชน จะพบวาคนบางกลุมมีลักษณะกาวราว รุกราน บางกลุมมีลักษณะหัวโบราณ ฯลฯ เปนตน และ 6.
มนุษยจะมีสัญลักษณในการสื่อความหมาย ที่เขามีตอโลกรอบตัวเขาออกมาในรูปตาง ๆ ซึ่งเราจะสามารถสืบสาวไปถึงพลัง
ภายในที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้น ๆ ได เชน จากคําพูด วัตถุ การกระทํา ตลอดจนสิ่งที่สื่อถึงการกระทําทั้งในจิตสํานึก และ
ภายใตจิตสํานึก
นอกจากนี้จากผลการวิจัยที่พบวา นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียนออนไลนในเชิงบวก และนักศึกษามีพฤติกรรมการ
เรียนออนไลนอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เกตุม สระบุรินทร, ศราวุฒิ แยมดี และณัฏฐวัฒน ไชยโพธิ์ (2559)
เรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนตอการใชบทเรียนออนไลนดวยโปรแกรม Moodle กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีทัศนคติตอการใชงานบทเรียนออนไลนในระดับดี และนักเรียนมี
พฤติกรรมความตั้งใจในการใชบทเรียนออนไลนในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุธ จําปาเรือง, สุรีมาศ มั่งมูล
และเสกสรร สายสีสด (2555) เรื่องพฤติกรรมการเรียนรูผานบทเรียนออนไลนของนักศึกษานิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีพฤติกรรมการเรียนรูผานบทเรียน
ออนไลนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีพฤติกรรมการเรียนรูผานบทเรียนออนไลนอยูใน
ระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมาสองอันดับ คือ การจัดการเรียนการสอนผานบทเรียนออนไลน
สนับสนุนใหมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่ผูสอนเตรียมไวให รองลงมาคือ บทเรียนออนไลนทําให
นักศึกษามีความเปนอิสระในการคิดวิเคราะห เปนตัวของตัวเอง และการจัดการเรียนการสอนผานบทเรียนออนไลนทําใหมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะตองติดตามการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตลอดเวลา ตามลําดับ
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1. จากผลการวิจัยพบวานักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลนวาทําใหจดจําเนื้อหาสาระในรายวิชาไดนอยที่สุด
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน
2. จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการเรียนออนไลนที่นักศึก ษาทํานอยที่สุดคือทบทวนบทเรียนหลั งจากเรียน
ออนไลน ดังนั้ นผูสอนควรกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนออนไลน ใหมากขึ้ น เพื่อให เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน
3. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาวิจัยกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ใหครอบคลุมนักศึกษาในคณะ
นิเทศศาสตร เพื่อจะไดทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาทั้งคณะ และสามารถนําผลการวิจัยไป
ปรับใชในการจัดเรียนการสอนรูปแบบออนไลนของคณะไดตอไป

ำไพ

เอกสารอางอิง
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยวในชุมชนของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา 2) เพื่อกําหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและทองเที่ยวในชุมชน 3) เพื่อจัดทําปฏิทินทองเที่ยวของอําเภอบางคลา ให
เชื่อมโยงกั บมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม การสนทนากลุม
(Focus Group) กลุ มตั ว อยา ง ไดแ ก หั วหน า ส วนราชการ ผู นํา ชุ มชนโดยใชวิธีเ ลือ กตัว อยา งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และนักทองเที่ยวที่มาตลาดน้ําบางคลา วิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 128
คนผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวมีความตองการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชุมชน ไดแก วัดโพธิ์บางคลา ตลาดน้ําบางคลา
การลองเรือรอบเกาะลัด ในสวนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ไดแก พิพิธภัณฑศูนยวิชาการทองถิ่น และแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบาง
คลา ไดแก การจัดทําปายประชาสัมพันธศูนยวิชาการทองถิ่น สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนที่เสนทางวัฒนธรรมและ
แหลงทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เชื่อมกับตลาดน้ําบางคลา รวมทั้งการจัดทําปฏิทินการทองเที่ยวของ
อําเภอบางคลา กํ าหนดอยูในเดือนกุมภาพันธ ไดแ ก โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัวของศูนยศิลปะ
วัฒนธรรมและทองถิ่น และองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผูวิจัยไดจัดทําแผนพับ
ประชาสัม พั นธการทองเที่ยวในอํา เภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดทําปา ยประชาสัมพัน ธ เสน ทางการทองเที่ยว
เชื่อมโยงจากตลาดน้ําบางคลา มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน
คําสําคัญ : ศักยภาพ, การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม, การทองเที่ยวในชุมชน

Abstract

มหา

The objectives of this research were to study the tourists’ needs towards the promotion of arts,
culture and community tourism of the Center for Arts, Culture and Locality of Rajabhat Rajanagarindra
University ( RRU) at Bang Khla Campus, to determine guidelines for potential development of sources of
arts, culture and community tourism, and to determine guidelines for creating a master plan and a tourism
calendar of Bang Khla District in order to link with Rajabhat Rajanagarindra University at Bang Khla Campus.
The research instruments consisted of questionnaire and focus group discussion activity. The
samples derived from the purposive sampling method were heads of government bureaus and community
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leaders. The 128 samples derived from the accidental sampling methods were tourists at Bang Khla Floating
Market. The findings revealed that the tourists were interested in the community tourist attractions: Wat
Pho Bang Khla Temple, Bang Khla Floating Market, boat riding tour around Kaolad Island, the cultural
learning center of the Center for Arts, Culture and Locality of RRU namely, Local Academic Center Museum
and learning sources of Sufficiency Economy Institute. Concerning the guidelines for potential development
of a source of arts and community culture of Rajabhat Rajanagarindra University at Bang Khla Campus, they
showed the public billboards for Local Academic Center Museum and Sufficiency Economy Institute,
preparing the route map for tourism and cultural learning of Rajabhat Rajanagarindra University. By this,
the route map should be linked with Bang Khla Floating Market. Moreover, the tourism calendar of Bang
Khla District under the cooperation with Rajabhat Rajanagarindra University should be made. Arisen from a
cooperation between Center for Arts, Culture, and Locality and Huasai Sub- district Administrative
Organization, Bang Khla District, Chachoengsao Province, the special program called “Cultural Yard for Youth
and Family” would be organized at the beginning of February. The research team had shown billboards of
tourism map in order to link Bang Khla Floating Market to Rajabhat Rajanagarindra University as well as to
promote community tourism.
Keywords: Potential, art and cultural promotion, community tourism
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อุ ตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทสํา คัญตอเศรษฐกิจและสังคมเปนอยา งมาก ในการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวตองอาศัยความรวมมือ รวมใจกันของทุกฝายและการพัฒนาทรัพยากรแหลงทองเที่ยวใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อ
นํา ไปสูการท องเที่ยว โดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT) ดังนั้น การจะขับเคลื่ อนแนวทางการพั ฒนา
ทองเที่ยวใหเ ขมแข็ง หากพิ จารณาแลวสถานศึกษา หนวยงาน ภาครัฐ องคการปกครองส วนทองถิ่น ควรมีบ ทบาทและ
ขับเคลื่อนสรางวัฒนธรรมทองถิ่นใหเขมแข็ง โดยอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางอันนําไปสูการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
วิจัยและการพัฒนาทองถิ่น มีพื้นที่บริการทางการศึกษาและชุมชน จํานวน 2 แหง คือ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา และตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากแหลงที่ตั้งที่มี อยูในอํ าเภอบางคลา พบวา มีแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัย โดยอําเภอบางคลา มีแหลงประวัติศาสตรและ
โบราณสถาน สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ พระบรมราชานุสาวรีย และอนุสรณสถานสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช แหลงชมคางคาวแมไกบริเวณวัดโพธิ์บางคลา มีตลาดน้ําบางคลา นอกจากนี้มีสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา ตั้งอยูตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแหลงเรียนรู ไดแก โครงกระดูกโบราณ
โคกพนมดี พิพิธภัณฑหญาแฝก นิทรรศการภูมิปญญาทองถิ่น จัดแสดงนิทรรศการทีศ่ ูนยวิชาการทองถิ่น เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น โดยศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น เปนผูรับผิดชอบใหสอดคลองกับพันธกิจทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการพัฒนาแหลงเรียนรู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งเปดบริการใหนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนไดเขาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานในเวลาราชการ และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเปนแหลงเรียนรูทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อยางไรก็ตาม
การพั ฒนาแหล งเรียนรูทางวัฒ นธรรมของศูน ยศิลปะ วัฒ นธรรมและท องถิ่น มี ข อ จํ า กั ดคือ ขาดการประชาสัม พัน ธให
บุคคลภายนอก นักทองเที่ยว ไดเขามาเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวในอําเภอบางคลา จึง
เล็งเห็นวาการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวจําเปนตองอาศัยหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนํา
ชุมชนและแหลงท องเที่ยวในการมีสวนรวมวางแผน กําหนดทิศทางการทองเที่ยวกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การท องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประกอบดวย การเรียนรู การสัมผัส เอกลักษณ ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณคาทางประวัติศาสตรของชุมชนและ
ทองถิ่น นําไปสูการสรางทุนทางวัฒนธรรมและสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและทองถิ่น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนาและเพ็ญศิริ ศรีคํา
ภา, 2557)
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ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษา เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชน หากไดมีการจัดทํา ปฏิทินดาน
ศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา กับอําเภอบางคลา จะทําใหเกิด
กิจกรรมการพัฒนาทองเที่ยวสรางความเขมแข็ง การมีสวนรวมในการสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรม การทองเที่ยวรวมกันแบบ
บูรณาการ

วัตถุประสงคของการวิจัย

ำไพ

1. เพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนของศูนย
ศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา
2. เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ราชนครินทร ศูนยบางคลา
3. เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทําปฏิทินทองเที่ยวของอําเภอบางคลา ใหเชื่อมโยงกับศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและ
ทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และระเบียบวิธีวจิ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวธิ กี ารดําเนินวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย เพื่อเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม ไดแก กลุมนักทองเที่ยวที่เขามาในตลาดน้ําบางคลา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เพื่อเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม ไดแก นักทองเที่ยวที่เขามาในตลาดน้ํา
บางคลา จํานวน 128 คน โดยมีวิธีการเลือกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
2. กลุม ตั วอยา งที่ใช ใ นการสนทนากลุม (Focus Group) จํ า นวน 20 คน ได แ ก นายอํ า เภอบางคล า
ปลัดอําเภอบางคลา นายกเทศมนตรีตํา บลบางคลา นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ปลัดองคก ารบริหารสวนตําบลหัวไทร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ประธานชมรมตลาดน้ําบางคลา ครู โรงเรียนในตําบลหัวไทร จํานวน 5 โรงเรียน ผูบริหาร
และบุคลากรศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา
โดยวิธกี ารเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ความตองการของนักทองเที่ย วที่มีตอการสงเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชน
2.2 แนวคํา ถามที่ใ ช ใ นการสนทนากลุ ม (Focus Group) เปน แนวทางการพัฒ นาศั ก ยภาพของศู น ย ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมและทองถิ่น ในการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมการทองเที่ยวในชุมชนและการจัดทําปฏิทินทองเที่ยวของอําเภอบาง
คลา ใหเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
3.1 แบบสอบถามความตองการของนักทองเที่ยวที่มีผลตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวใน
ชุมชนของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา โดยผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 128 ชุด
3.2 การจัดสนทนากลุม (Focus Group) ในการหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและการจัดปฏิทิน
การทองเที่ยวของอําเภอบางคลาที่เชื่อมโยงกับศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรศูนยบางคลา
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4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเ คราะห ขอ มู ลความตอ งการของนัก ทอ งเที่ย วที่มี ผ ลตอ การส งเสริม ศิ ลปะ วั ฒ นธรรมของผูต อบ
แบบสอบถาม ขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการอธิบายขอมูล โดยใชสถิติคาความถี่ (Frequency)
และรอยละ (Percentage)
4.2 การสนทนากลุม (Focus Group) แนวทางพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยว ใน
ชุ ม ชนและการจั ดทํ า ปฏิ ทิ น การท อ งเที่ ย วซึ่ง มีก ารวิ เ คราะห แ ละสัง เคราะห ข อ มู ล โดยใช วิ ธี ก ารเชิ ง พรรณาวิ เ คราะห
(Descriptive Analysis) และมีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Methodological Triangulation) โดยใช หลักพิจารณา
เวลาที่แตกตางกัน สรุปขอมูลตามรายละเอียดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ผลการวิจัย

ภัฏร

ำไพ

1. ความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนของศูนยศิลปะ
วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา พบวา นักทองเที่ยวมีความสนใจแหลงทองเที่ยวใน
อําเภอบางคลา วัดโพธิ์บางคลา และเทศกาลตลาดน้ําบางคลา จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 40.60 รองลงมา คือ การลองเรือ
รอบเกาะลัด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 35.90 และงานมะมวงบางคลา จัดในเดือนมีนาคมของทุกป และศาลสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราช จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 33.60 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชน
จํานวน (คน)
43
52
จํานวน (คน)
2
5
10
28
43
4
4
36
52
9
9
5
8
2
1
46
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ราช

แหลงทองเที่ยวที่นา สนใจ
- เดือนมีนาคม งานมะมวงบางคลา
- วัดโพธิ์บางคลา
แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ
- สวนคุณเชาว แกวประสิทธิ์ (เกษตรผสมผสาน)
- วัดน้ําฉา (เจดียเกายุครัตนโกสินทร)
- ถ้ํานางสิบสอง อ.ราชสาสน
- วัดปากน้ํา (โบสถสีทอง)
- ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
- วัดทางขามนอย (พระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์)
- วัดลาดบัวขาว (หลวงพอเชิดอดีตเจาอาวาส)
- สถูปเจดีย (พระเจาตากสินมหาราช)
- เทศกาลตลาดน้ําบางคลา จัดกิจกรรม (28 – 29 ธันวาคม)
- วัดหัวไทร
- หมูบานน้ําตาลสด
- เรือเกาวนะภูติ
- ธาราบางคลา
- สวนกํานันประจักษ
- สวนมะมวงเนรัญชลา
- ลองเรือรอบเกาะลัด

รอยละ
33.60
40.60
รอยละ
1.60
3.90
7.80
2.90
33.60
3.10
3.10
28.10
40.60
7.00
7.00
3.90
6.30
1.60
0.80
35.90
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N = 128
ลําดับ
3*
1*
ลําดับ
11
9
6
5
3*
16
16
4
1*
7
7
9
8
11
12
2*
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของศูนยศิลปะ วัฒนธรรม
และทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา
N = 128
ความสนใจ
ลําดับ
ที่
แหลงกิจกรรม
ความสนใจ
จํานวน (คน) รอยละ
1. พิพิธภัณฑภมู ิปญญาทองถิ่นตั้งอยูชั้น 1 ศูนยวิชาการทองถิ่น
118
92.90
1*
เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเครื่องมือวิถีชีวิตการทํานาและการ
ทําตาลสด / หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. โครงกระดูก 1,000 ป โคกพนมดี ตั้งอยูชั้น 2
111
86.70
5
ณ ศูนยวชิ าการทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ศูนยบางคลา
ความสนใจ
ลําดับ
ที่
แหลงกิจกรรม
ความสนใจ
จํานวน (คน) รอยละ
3. นิทรรศการผลิตภัณฑหญาแฝก ตัง้ อยูชั้น 2 ของศูนยวิชาการ
105
82.00
11
ทองถิ่น (ผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัลจากบริษัท ปตท.จํากัด
มหาชน)
4. นิทรรศการเรือประเภทตาง ๆ ตั้งอยู ชั้น 1 ของศูนยวิชาการ
109
85.20
7
ทองถิ่น เปนเรือพายพื้นบานลุมแมน้ําบางปะกง
5. แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
117
91.40
2*
6. บานประหยัดพลังงาน
111
86.70
6
7. หองพักสัมมนาคารบางปะกงปารค ในอัตราคาบริการ 400
89
69.50
12
บาท / คืน
8. การแสดงนาฏศิลป ชุด เริงระบําทํานาบูชาพระแมโพสพ จัด
106
82.80
9
แสดงโดย...นักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย
9. การแสดงนาฏศิลป ชุด ตํานานฉะเชิงเทรา จัดแสดงโดย...
107
83.60
8
นักศึกษาสาขาวิชานาฏดุรยิ างคศิลปไทย
10. การบริการวิชาการ (ฟรี) การวาดภาพลายไทย ดอกพุดตาน
105
82.00
10
ณ ศูนยวชิ าการทองถิ่น
11. การบริการวิชาการ (ฟรี) การแปรรูปมะพราว (เกสรชมพู)
116
90.60
3*
เปนขนมไทยทีไ่ ดจากการแปรรูปวัตถุดิบในทองถิ่น เพื่อเพิ่ม
มูลคา ณ ศูนยวิชาการทองถิ่น
12. กิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว (ฟรี)
115
89.80
4
ในเดือนกุมภาพันธของทุกป ณ ศูนยวชิ าการทองถิ่น

มหา

จาก (ตารางที่ 2) พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสนใจในพิพิธภัณฑภูมปิ ญญาทองถิ่นตั้งอยูชั้น 1 ศูนย
วิชาการทองถิ่น ซึ่งเปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเครื่องมือวิถีชีวิตการทํานา การทําน้ําตาลและหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 92.90 รองลงมา คือ มีความสนใจแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 91.40 และมีความสนใจในการบริการวิชาการ (ฟรี) การแปรรูปมะพราว
(เกสรชมพู) เปนขนมไทยที่ไดจากการแปรรูปวัตถุดิบในทองถิ่น เพื่อเพิ่มมูลคา ณ ศูนยวิชาการทองถิ่น จํานวน 116 คน คิด
เปนรอยละ 90.60 ตามลําดับ แตนักทองเที่ยวสวนใหญมากราบนมัสการหลวงพอพุทธโสธร แลวเดินทางมายังวัดโพธิ์บางคลา
ตลาดน้ําบางคลา และเดินทางกลับ โดยไมทราบขอมูลวา ศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มีพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น ที่
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หางจากแหลงทองเที่ยวของอําเภอบางคลา ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยสามารถเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวของอําเภอบางคลา
ทั้งนี้ยังขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
2. แนวทางพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา จากกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group) มีดังนี้
1. หนวยงานราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอบางคลาที่ไดรับผิดชอบแหลงศิลปะ วัฒนธรรม
และสถานที่สําคัญในอําเภอบางคลา รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา จัดทําแผนพับกําหนดเสนทาง
จากอําเภอบางคลามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา
2. ควรใชเทคนิคการประชาสัมพันธ หลายชองทาง เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน ปายประชาสัมพันธ เสียง
ตามสาย หอกระจายขาวในชุมชน ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของอําเภอบางคลา และแหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ศูนยบางคลา
3. จัดทําปฏิทินการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของอําเภอบางคลา เชื่อมโยงกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา
4. จัดทําเสนทางการทองเที่ยวจากอําเภอบางคลามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา
5. ใหนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา ทําหนาที่เปนมัคคุเทศก เพื่อนําเทีย่ วชม
พิพิธภัณฑ ศูนยวิชาการทองถิ่นและแหลงเรียนรู ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
6. เชิญปราชญชาวบานมารวมเสวนาและจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลายอยางตอเนื่อง โดยให
ครูและนักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรมกับศิลปน ครูภูมิปญญาไทย
7. ควรมีการประชาสัมพันธจัดทําขอมูลแหลงเรีย นรูทางศิลปะ วัฒนธรรมและแหลงเรี ยนรูทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชตลาดน้ําบางคลาเปนจุดประชาสัมพันธ
3. การกํ า หนดแนวทางในการจั ดทํ า แผนแมบ ทและปฏิทิ น การท อ งเที่ ย วของอํา เภอบางคลา ให เ ชื่ อมโยงกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา มีดังนี้
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วิทย

าลัย

ราช

ตารางที่ 3 การจัดทําปฏิทินทองเที่ยวของอําเภอบางคลาใหเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา
กิจกรรม
ระยะเวลา
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานทีจ่ ัด
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
1. งานประจําป
กุมภาพันธ
- ปดทองพระ
วัดโพธิ์บางคลา - วัดโพธิ์บางคลา
วัดโพธิ์บางคลา
(จํานวน 2 วัน) - มหรสพกลางคืน
2. โครงการลานวัฒนธรรม
กุมภาพันธ
- การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ศูนยวชิ าการ - ศูนยศิลปะ
เพื่อเยาวชนและครอบครัว
(จํานวน 1 วัน) ระหวางโรงเรียนในตําบลหัวไทร
ทองถิ่น
วัฒนธรรมและ
อําเภอบางคลา จังหวัด
มหาวิทยาลัย ทองถิ่น
ฉะเชิงเทรา
ราชภัฏราช
- องคการบริหาร
- ฐานการแปรรูปอาหาร
นครินทร
สวนตําบลหัวไทร
- ฐานศิลปะไทย
ศูนยบางคลา
- ฐานงานหัตถกรรม
- ฐานสมุนไพร
3. งานประจําป
มีนาคม
- ปดทองไหวพระประจําป
วัดปากน้ําโจโล - คณะกรรมการ
วัดปากน้ําโจโล
(จํานวน 2 วัน) - การแสดงมหรสพกลางคืน
วัดปากน้ํา
- เทศบาลตําบล
ปากน้ํา
4. ปดทอง หลวงพอเชิด วัด
มีนาคม
- ปดทองไหวพระ
วัดลาดบัว
- วัดลาดบัว
ลาดบัว
- การแสดงมหรสพ
5. เทศกาลทองเที่ยวงาน
มีนาคม
- การประกวดผลิตภัณฑทาง
หนาที่วาการ - ที่วาการอําเภอ
มะมวง อาหาร
การเกษตร
อําเภอ
บางคลา
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8. สืบสานประเพณี
แหหลวงพอ
พระพุทธชินราช
9. แหพระพุทธโสธรจําลอง
ทางน้ํา

27 – 28
ธันวาคม

ณี

ผูรับผิดชอบ

- คณะกรรมการ
วัดทางขามนอย
- องคการบริหาร
สวนตําบลหัวไทร
- ที่วาการอําเภอ
บางคลา
- เทศบาลตําบล
บางคลา

พรร

- พิธีบวงสรวง
- พิธีพุทธ พิธีพราหมณ
- การแสดงศิลปะปองกันตัว
กระบี่กระบอง

พระสถูปเจดีย
สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช

- แหพระพุทธชินราช
จากวัดทางขามนอย ไปที่อําเภอ
บางคลาใหประชาชนกราบ
นมัสการ

วัดทางขามนอย

- การรําถวายหลวงพอพุทธโสธร
- แหหลวงพอโสธรจากอําเภอ
เมือง มาตามแมน้ําบางปะกง
และอัญเชิญขึ้นที่วาการอําเภอ
บางคลา
- 28 ธันวาคม วางพานพุมของ
สวนราชการ
- ถวายเครื่องราชสักการะ
- ปดทองสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช
- การแสดงภาคกลางคืน ไดแก
การชกมวยพื้นบาน เชิดสิงโต
- วิ่งเทิดพระเกียรติ

หนาที่วา การ
อําเภอบางคลา

- ที่วาการอําเภอ
บางคลา
- เทศบาลตําบล
บางคลา

พระบรม
ราชานุสาวรีย
สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช

- ที่วาการอําเภอ
บางคลา
- เทศบาลตําบล
บางคลา

วิทย

าลัย

10. วันปราบดาภิเษก สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช

ตุลาคม
1) ขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 11
2) แรม 1 ค่ํา
เดือน 11
พฤศจิกายน

- ปดทองประจําป
- ลิเก (มหรสพ)

สถานทีจ่ ัด
กิจกรรม
วัด
ทางขามนอย

ำไพ

7. พิธีบวงสรวง
พระสถูปเจดียส มเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช

มีนาคม
(จํานวน 2 วัน)
ขึ้น 12 – 13 ค่ํา
เดือน 4
2 เมษายน
ของทุกป

บางคลา

ภัฏร

6. ปดทอง
พระพุทธชินราช
วัดทางขามนอย

ระยะเวลา

- การแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม
ของโรงเรียน
รายละเอียดของกิจกรรม

ราช

และของดีอําเภอ
บางคลา
กิจกรรม

- คณะกรรมการ
วัดทางขามนอย
- องคการบริหาร
สวนตําบลหัวไทร

สรุปและอภิปรายผล

มหา

สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1. พบวา นักทองเที่ยวมีความตองการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชุมชน ไดแก วัดโพธิ์บางคลา ตลาดน้ําบางคลา การ
ลองเรือรอบเกาะลัด และสนใจแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ศูนยบางคลา ไดแก พิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น ณ ศูนยวิชาการทองถิ่น และแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
2. พบวา แนวทางพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชน มีดังนี้
ควรจัดทําปายประชาสัมพันธ ศูนยวิชาการทองถิ่น สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนที่เสนทางวัฒนธรรม
แหลงทองเที่ยว ตั้งไวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา ตลาดน้ําบางคลา จัดทําแผนพับการทองเที่ยว อําเภอ
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ำไพ

พรร

ณี

บางคลาและใหนักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา เปนมัคคุเทศกนําชมศูนยวิชาการทองถิ่น
และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
3. พบวา แนวทางจัดทําปฏิทินทองเที่ยวของอําเภอบางคลา ใหเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนย
บางคลา โดยในชวงตนเดือนกุมภาพันธ มีการจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัวของศูนยศิลปะ วัฒนธรรม
และทองถิ่น รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร
4. คณะผูวิจัยไดนําผลขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนไป
จัดทําแผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ยวในอําเภอบางคลา ไปมอบใหที่วาการอําเภอบางคลา และเทศบาลตําบล บางคลา
เพื่อประชาสัมพันธใหแกนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังไดจัดทําปายประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงจากตลาดน้ํา
บางคลามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา โดยติดปายประชาสัมพันธที่ตลาดน้ําบางคลาและทางเขาศูนย
วิชาการทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

การอภิปรายผล พบวา
1. นัก ทองเที่ ยวมี ความสนใจในแหลงบริการวิชาการและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏราช
นครินทร ศูนยบางคลา โดยมีความสนใจในพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งอยู ชั้น 1 ศูนยวิชาการทองถิ่น เปนพิพิธภัณฑที่
รวบรวมเครื่องมือ วิถีชีวิตการทํานา และการทําน้ําตาล หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดฉะเชิงเทรา มากที่สุด รองลงมาเปน
แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น ของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและ
ทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม ที่ไดรวบรวมของโบราณที่มีอายุมากกวา 100 ป รวมทั้งนิทรรศการแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ หากมีการประชาสัมพันธ ตามสื่อสังคมออนไลน จะทําให
นักเรียน นักศึกษา นักทองเที่ยว แวะมาชมเขามาเรียนรูทํากิจกรรม นําไปสูพิพิธภัณฑแบบมีชีวิต ไดซึ่งสอดคลองกับ (รัฐนันท
พงศวริ ิทธิ์ธรและภาคภูมิ ภัควิภาส, 2559) ที่ไดใหขอเสนอวาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร เศรษฐกิจสรางสรรค
ของชุ ม ชนบนพื้นที่สูง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม : สวนกุหลาบ พบวา การพัฒนาศักยภาพที่มีอยู ในพื้นที่ โดยสราง
ประสบการณเชิงสรางสรรคใหแกนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการนําเสนอความคิดสรางสรรคที่แสดงความเปนบริบทพื้นที่ดวยตัว
ของตัวเอง (Self – expressive Creativity) ผานการสื่อสารขอมูลดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิตที่จะ
สงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของชุมชนดวยกิจกรรมตาง ๆ ในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งนี้ (เทิดชาย ชวย
บํารุง, 2554 : 30-31) ไดกลาววา ทิศทางการพัฒนาทองถิ่นที่เหมาะสม ไดแก เปนทองถิ่นแหงความเปนธรรม เปนทองถิ่นแหง
ความพอเพียงเปนทองถิ่นแหงความปลอดภัยและสันติภาพ เปนทองถิ่นแหงความงาม มีศิลปะ มีวัฒนธรรมอันดีงาม และเปน
ทองถิ่นแหงการเรียนรูและปญญา
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราช
นครินทร ศูนยบางคลา พบวา หนวยงานราชการ ควรรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา จัดทําแผนพับ
กํ า หนดเสน ทางการทอ งเที่ ยวของอํา เภอบางคลา ใช เ ทคนิคการประชาสัมพันธ การท องเที่ ยวหลายช องทาง เช น ปา ย
ประชาสัมพันธ สื่อสังคมออนไลน ใหนักศึกษาหอพักทําหนาที่เปนมัคคุเทศก นําชมพิพิธภัณฑศูนยวิชาการทองถิ่น และแหลง
เรียนรูสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการทองเทีย่ วชุมชน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรี
คําภา, 2557) ไดใหแนวคิด ดังนี้คือ ควรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่น การจัดทําแผนโครงการแหลง
เรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวรวมกับองคการบริหารสวนตําบล จัดทําเสนทางทองเที่ยวชุมชน รวมทั้งการ
อบรมใหชุมชนทองถิ่น มีความรูเกี่ยวกับการนําเที่ยวในแหลงทองเที่ยว (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2551) ไดทําวิจัยการทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จุดเปลี่ยนอันดามันสูความยั่งยืน พบวา ระบบการจัดพิพิธภัณฑโบราณและศาสนสถาน ควรประสานกับสวน
ราชการ พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ควรจัดทําปายประชาสัมพันธแนะนําสถานที่ รวมทั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ อยางนอย 2-3 ภาษา เพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ อนึ่ง (สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ,
2556) ไดทําการวิจัยการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ โดยผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม การ
ทองเที่ยวเริ่มตนจากการประชาสัมพันธ รวมประสานงานขอความอนุเคราะหและความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เชน
องคการบริหารสวนตําบล รวมกันสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นไทยโซง จัดตั้งศูนยวัฒนธรรมตําบลใหเปน
แหลงเรียนรูในดานภาษา วัฒนธรรมประเพณีแกผูที่สนใจ รวมทั้งควรมีปายบอกทางและสถานที่พรอมทั้งคําอธิบายใหความรู
แกนักทองเที่ยวและมีการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น เพื่อนําเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. การกําหนดแนวทางในการจัดทําปฏิทินการทองเที่ยวของอําเภอบางคลา ใหเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร มีดังนี้ งานประจําปวัดโพธิ์บางคลา โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว รวมกับ องคการบริหารสวน
ตําบลหัวไทร งานประจําปวัดปากน้ําโจโล ปดทองหลวงพอเชิดวัดลาดบัวขาว เทศกาลทองเที่ยวงานมะมวง อาหาร ของดี
อําเภอบางคลา ปดทองพระพุทธชินราช วัดทางขามนอย พิธีบวงสรวงพระสถูปเจดียส มเด็จ พระเจาตากสินมหาราช สืบสาน
ประเพณีหลวงพอพระพุทธชินราช แหพระพุทธโสธรจําลองทางน้ํา และวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดย
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น ที่เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม ของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น ตองใช
หลักการวางแผน การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดกิจกรรมสงเสริมแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยว
นําไปสูการสรางพลังทางสังคม ทั้งนี้ (พิมพระวี โรจนรุงสัตย, 2563) ไดทํางานวิจัยการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี พบวา ชุมชนหนองจอก มีของดีในชุมชนที่สงเสริมศักยภาพการทองเที่ยว คือ
ผลิตภัณฑชุมชน อาหารชุมชนโดยเมนูบัว ไดชื่อวาเปนบัวหลวงของพระราชินีเนื่องจากเปนดอกบัวที่สมเด็จพระราชินใี นรัชกาล
ที่ 9 ทรงโปรดปราน ทําใหผลผลิตจากบัวเปนผลิตภัณฑที่สําคัญของคนหนองจอก และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในชุมชนหนอง
จอกมีศูนยการเรียนรู แหลงเรียนรูบานทองโบราณ และศูนยการเรียนรูการทําผาบาติก นําไปสูการเชื่อมโยงการทองเที่ยว เชิง
อนุรักษและการจัดกิจกรรมของชุมชนหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ (นาวิน พรมในสา และชาญชัย ฤทธิ์รวม, 2562)
ได ทํ า งานวิจั ยกลยุ ทธการพัฒ นาการทองเที่ย ว ในชุม ชนของเทศบาลตําบลเวียงเหนื อ อํ า เภอเวี ยงชัย จั งหวั ด เชียงราย
ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนควรสงเสริมใหชุมชนพัฒนาตนเองเปนศูนยกลางเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานของรัฐกับชุมชน และระหวางชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยววัฒนธรรม เชน รวมพัฒนาจุดขาย
ตาง ๆ และนําเสนอลูกคา ดานวัฒนธรรม ศิลปะ และประเพณีตาง ๆ ที่ดึงดูดนักทองเที่ยว

ขอเสนอแนะการวิจัย

ขอเสนอแนะการใชประโยชน

ราช

1. ควรศึกษาพัฒนาการและผลกระทบของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ กรณีศึกษาอําเภอ บางคลา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ควรจัดเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเสนทางการทองเที่ยวตามศาสตรพระราชา นําเที่ยวจากตลาดน้ําบาง
คลามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา

วิทย

าลัย

1. สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรจัดเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับวัดโสธรวราราม
วรวิหาร วัดโพธิ์บางคลา ตลาดน้ําบางคลา และพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น โดยนํา
นักทองเที่ยวมาฝกปฏิบัติศิลปะหัตถกรรมเปนของที่ระลึก และเรียนรูกับปราชญชาวบาน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ควรใหนักศึกษาหอพักบางคลา หรือนักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ ฝกปฏิบัติเปนมัคคุเทศกนอย นํานักทองเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวในอําเภอบางคลา
3. เทศบาลตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา ควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการจัดรถรางนําเที่ยว จาก
ตลาดน้ํา บางคลา วัดปากน้ํา สถูปเจดียสมเด็จพระเจา ตากสินมหาราช มายังพิพิธภัณ ฑภูมิปญ ญาท องถิ่นของศูนยศิลปะ
วัฒนธรรมและทองถิ่น รวมทั้งจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เปน 3 ภาษา ไดแก ไทย อังกฤษ จีน
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ราช

ภัฏร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) การใหบริการตามนโยบายของรัฐ (2) เปรียบเทียบการใหบริการตาม
นโยบายของรัฐ (3) แนวทางการใหบริการตามนโยบายของรัฐ การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาลพญาไท 2 ในหนวยงานรับผิดชอบ 3 หลัก คือ แผนกพนักงาน
ตอนรับ แผนกผูปวยใน แผนกการตลาด โดยใชวิธกี ําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชสูตรคํานวณของ “ทาโร ยามาเน” (Taro
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 (ปญญา คลายเดช, 2560, หนา
163) จะไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนประชากรทั้งสิ้น จํานวน 180 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ศูนยกลางยาและ
ผลิตภัณฑสุข ภาพ ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย ศูนยกลางบริการสุขภาพ ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ
ตามลําดับ โดยบุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร เพศ การศึกษา อายุ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การใหบริการ, นโยบายของรัฐ, อิทธิบาท 4, บุคลากรโรงพยาบาล

Abstract

มหา

วิทย

าลัย

The objectives of this study were to study ( 1 ) the provision of services under the government
policy ( 2 ) to compare the service provision according to the government policy ( 3 ) the guideline of the
service provided by the government policy. This study used a quantitative research model. A questionnaire
was used to collect data from a sample of 1 8 0 people who were personnel in Phayathai 2 Hospital,
Bangkok. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. The
results showed that State Policy based service in accordance with Iddhipada Phincliples of Phayathai
Hospital 2, Bangkok All four aspects were at a high level. In descending order, namely, Medicines and Health
Products Centers. Academic and Research Service Center health service center Service centers for health
promotion, respectively, with personnel of Phyathai 2 Hospital, Bangkok, gender, education, age and
monthly income were different. have an opinion on State Policy based service in accordance with Iddhipada
Phincliples of Phayathai Hospital 2, Bangkok no different
Keywords: service, state policy, Iddhipada Phincliples, hospital personnel
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องคกรใดจะบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไวอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยสําคัญคือ บุคลากรในองคกร ซึ่งถือเปนปจจัยที่
สําคัญที่สุด และเปนที่ยอมรับวามนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคา แตละหนวยงานจึงจําเปนตอ งมีการพัฒนาองคกร รวมถึง
บุคลากร ใหเปนไปตามนโยบายขององคกร และนโยบายของรัฐ ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญของการบริหารงาน ในการพัฒนา
ประเทศใหเจริญ กําลังคนถือวาเปนปจจัยสําคัญ เพราะเหตุที่วาจํานวนคนที่มีความรูความสามารถมากพอประกอบกับการ
บริหารจัดการที่ดี โอกาสที่ทําใหงานบรรลุประสิทธิผลยอมมีมากขึ้น ในปจจุบันโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงและกาวล้ําทางธุรกิจ
ดานการบริการ ดานการแพทย การพยาบาล ตางก็มีการแขงขันทั้งสิ้น การไดรับบริการนั้นผูใชบริการตางตองการการดูแล
รักษาที่ดีที่สุด การไปใชบริการโรงพยาบาลก็อยากไดการบริการที่ดี ไดรับการรักษาอยางถูกวิธี รวมไปถึงคาบริการที่เหมาะสม
ตามความเปนจริง ในที่นี้จะตองมีหลักในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลที่ดีตอองคกร ในการปฏิบัติงานองคกรจึงตองมีหลักธรรมแหง
พระพุทธศาสนาเขามาเปนหลักในการปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แกผูมา
ใชบริการภายในโรงพยาบาล (กัญกวฬาภรณ กลิ่นนิ่มนวล. 2554) ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวน กําลังดําเนินนโยบาย
สรางสุขภาพปองกัน และแกไขตามแผนยุทธศาสตรชาติฉบับปจจุบัน รัฐบาลไทยภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทร
โอชา ที่ตองการเห็นขีดความสามารถของประเทศในดานสุขภาพ และยกระดับมาตรฐานกับการดูแลสุขภาพในเชิงของการ
ทองเที่ยวตอยอดสูการสร างอาชีพ สอดคลองกับแนวทางของรัฐบาลที่ไดวางยุท ธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยให เ ป น
ศู นยกลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ภายในระยะ 10 ป ระกอบดวย 4 ดา น คื อ 1.ศู นยกลางบริการสุขภาพ
(Medical Service Hub) พัฒนาดานมาตรฐานการบริการทางการแพทย เชน การตรวจสุขภาพ บริการเสริมความงาม 2.
ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) พัฒนาในเรื่องของมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3.
ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) การพัฒนาทางดานการศึกษา และ 4.ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ (Product Hub) เปนการพัฒนาผลิตภัณฑพื้นบานของไทย เปนตน โดยการใชมาตรทางการแพทยควบคูกับสังคมและ
สาธารณสุข รวมถึงการนําหลักพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในหนวยงาน บูรณาการกับหลักการแพทย ในดานสรางเสริม
สุขภาพและการรักษาพยาบาล แตการดําเนินงานเปนลักษณะตา งคนตา งทํา ขาดการประสานงานกัน ขาดทิศทางการ
ดําเนินงาน และการสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณ
ในการทํางานใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสหลักธรรมที่ใชคือ อิทธิ
บาท 4 ซึ่งประกอบดวย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียรพยายาม) จิตตะ (ความเอาใจใส) และวิมังสา (การพิจารณา
ไตรตรอง) พระพุทธศาสนาเปนศูนยกลางในการพัฒนาสิ่งทั้งหลาย มนุษยเปนบุคคลหรือทรัพยากรที่สําคัญ ภายในองคกร
เนื่องจากองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรืออื่นๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น ตางก็มีเปาหมายที่แตกตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกันก็
คือตองดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการตามที่กําหนดไว การที่องคกรมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามา
ทํางานยอมสงผลใหองคกรนั้นประสบความสําเร็จ เจาหนาที่ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลขององคกรที่จะสามารถปฏิบัติงาน ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น บุคลากรจะตองเกิดการเรียนรูและปรับพฤติกรรมในการทํางานดวยการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ การกระทําที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรที่จะ
กอใหเกิดการทุมเททั้งกายและใจใหกับการทํางาน เกิดความผูกพันตอองคกร (อุทัย บุญประเสริฐ. 2554)
การบริการของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเหลานั้นวาสามารถเชื่อใจไดแคไหน เพราะการที่โรงพยาบาลหรือ
สถานที่ทําการรักษานั้นไมสามารถที่จะประกาศไดวาสถานที่นั้น ๆ มีการบริการที่ดีเยี่ยมแคไหน เนื่องจากผิดทั้งจรรยาบรรณ
และกฎหมายและดวยเหตุนี้จึงเกิดเปนคานิยมที่ตองการจะรักษากับโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากราคาที่จําเปนจะตองจายซึ่ง
คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น แตสามารถทําใหคนไขหลายคนไววางใจได กอปรกับการที่ไมตองรอคิวนานหรือไมมั่นใจ
ในการบริการของพนักงานจึงเกิดเปนการแขงขันของตลาดระดับสูง อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น การนําหลักอิทธิบาท 4 มาใช
ในการวิจัยเกี่ยวกับสถานพยาบาลอาจเปนสิ่งที่ชวยใหสถานพยาบาลรับรูไดถึงความพึงพอใจของคนไขหรือแมแตพนักงานที่
ทํางานในสถานพยาบาลนั้น ๆ ดวยถือเปนตัวชวยในกระบวนการตัดสินใจโดยใชหลักธรรม
โรงพยาบาลพญาไท 2 เปนโรงพยาบาลที่ใหบ ริการครอบคลุม ทั้งภายในพื้น ที่ เขตพญาไท นอกพื้นที่ หรื อ พื้ น ที่
ใกลเคียง โดยมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของผูมาใหบริการ จึงมีความสําคัญในการจัดการทรัพยากรบุคลากร ในการบริหาร
จัดการบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพไดมาตรฐาน ตองมีการพัฒนาบุคลากร การประเมินผล การจัดสวัสดิการ การ
เอาใจใสการปฏิบัติงานของบุคลากร และความเขาใจในการปฏิบัติงาน การใหพนักงานทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อ
บุคลากรมีความสุขในการทํางานก็จะสงผลที่ดีตอการปฏิบัติงาน เพื่อที่ไปสูเปาหมาย โดยมุงเนนใหผูใชบริการมีความสุข ใน
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ณี

การที่ไดรับการบริการทีดี ตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันที่จะสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ซึ่งในแตละวันมีผูปวยเขา
มาบริการมากมาย การใหบริการนั้นจึงเปนขอสําคัญ ซึ่งบุคลากรในโรงพยาบาลจะตองมีการใหบริการกับผูเขามาใชบริการ ซึ่ง
อาจจะมีหลายรูปแบบซึ่งบุคลากรทั้งหลายนี้จะตองมีการใชหลักในการใหบริการที่ดี โดยมีการใชหลักธรรมในการปฏิบัติงาน

พรร

วัตถุประสงคของการวิจัย

ำไพ

1. ศึกษาการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2
กรุงเทพมหานคร ที่มเี พศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาแนะแนวทางการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2
กรุงเทพมหานคร

วิธีดําเนินการวิจัย

าลัย

ราช

ภัฏร

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 จํานวนรวมทั้งสิ้น 326 คน โดยใชวิธกี ําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางใชสูตรคํานวณของ “ทาโร ยามาเน” (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดความคลาดเคลื่อน
ของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 โดยไดจํานวนกลุม ตัวอยางที่ตองเก็บขอมูลคือ 180 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ไดแก 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผู
ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20ขอ 3) ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4
ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง และทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติจากคอมพิวเตอร และทําการแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหขอมูล (Data Analyzed) และการวิจัยครั้ง
นี้ไดดําเนินการ ประมวลผลในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคํานวณทางสถิติ โดยมีวิธีการดังนี้ 1) วิเคราะหขอมูลตาม
ปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุม ตัวอยางตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน โดยหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก
คาการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลพญาไท 2 ตอการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร
โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3) วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพญาไท 2 ตอการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาล
พญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน โดยใชการทดสอบ สมมติฐาน (t-test) และการทกสอบคาความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One Way ANOVA/F-test) ถาพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวย
วิธีการของ LSD (Least Significant Difference)

วิทย

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้

มหา

1) จําแนกตามเพศ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่ตอบแบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 68.5 และรองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 31.5
2) จําแนกตามอายุ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 31 – 40
ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมา ไดแก อายุ 21 – 30 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอย ละ 28.7 และนอยที่สุด
คือ อายุ 51-60 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 12. 7 ตามลําดับ
3) จําแนกตามระดับการศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 69.8 รองลงมาเปนระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 37 คน คิด
เปนรอยละ 20.6 และนอยที่สุด คือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 17 คน คิดเปนรอยละ 9.6 ตามลําดับ
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4) จําแนกตามรายไดตอเดือน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
รายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมา คือ ผูมีรายไดตอเดือน 10,001 –
20,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 21.2 และนอยที่สุด คือ ผูมีรายไดตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 41
คน คิดเปนรอยละ 22.8 และนอยที่สุด คือ มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,001 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหพบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และจําแนกในแตละดาน มีดังตอไปนี้
1) ศู น ย ก ลางบริก ารเพื่ อ สง เสริม สุข ภาพ พบว า การให บ ริ ก ารตามนโยบายของรั ฐ ตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ของ
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก อยูในระดับมาก
2) ศูนยกลางสุข ภาพ พบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบ าท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก อยูในระดับมาก
3) ศูนยก ลางบริก ารวิ ชาการและงานวิจั ย พบวา การใหบ ริก ารตามนโยบายของรั ฐ ตามหลัก อิท ธิ บ าท 4 ของ
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก อยูในระดับมาก
4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาล
พญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก อยูในระดับมาก
3. ผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลัก
อิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน พบวา
การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายดาน ไม
แตกตางกัน แตบุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการตามนโยบายของ
รัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 บุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการตามนโยบายของ
รัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร ในดานศูนยกลางการบริการสุขภาพ ศูนยกลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และดานศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มหา

วิทย

าลัย

การใหบริการของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร มีการใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหนาที่
อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 สวนใหญมีความพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน กลาวคือมี
ความเต็มใจที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพอยูแลว และเมื่อไดปฏิบัติหนาที่จึงไดตั้งใจขยันหมั่นเพียรเอาใจใส และไตรตรอง
พิจารณาวางแผนในการปฏิบัติงานอยางรอบครอบ หลักธรรมที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ไดนํามาปฏิบัติ คือ ฉันทะ การมีใจรักใน
สิ่งที่ทํา ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นตอสิ่งที่ทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร การมีใจรัก ถือวาสําคัญมาก ไมใชทําใจ
ใหรักเพื่ออะไรสักอยาง หรือ หามใจไมใหรัก มันก็ยากยิ่งพอๆกัน เพราะรักดังกลาวไมไดเกิดจากความรักความศรัทธาของเรา
จริง ๆ ขืนทําไปก็มีแตจะทุกขทรมานแมจะไดบางสิ่งที่มุงหวังแลวก็ตามซึ่งสอดคลองกับอิทธิบาท 4 ที่ พระธรรมปฎก (ป.อ.ป
ยุตโต) ไดอธิบายวา อิทธิบาท แปลวา บาทฐานแหงความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องบรรลุถึงความสําเร็จตามที่
ประสงค หวังความสําเร็จในสิ่งใด ตองทําใหสมบูรณ ดวยสิ่งที่เรียกวาอิทธิบาท จําแนกไวเปน 4 คือ 1) ฉันทะ ความพอใจในสิ่ง
ที่รักใคร 2) วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 3) จิตตะ ความเอาใจใสในสิ่งนั้น 4 ) วิมังสา ความหมั่นสอดสองในเหตุผลของสิ่ง
นั้น ธรรม 4 อยางนี้ ยอมตอเนื่องกันแตละอยางมีหนาที่เฉพาะของตน การจะใหบริการมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอ
ประชาชนมากที่สุด คือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเปนการบริการที่ปราศจากอารมณไมมีความชอบพอสนใจเปน
พิเศษทุกคนไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกันตามเกณฑเมื่ออยูในสภาพที่เหมือนกัน (Weber, 1966, p. 98) การบริการประชาชน
ที่ดีและมีคุณภาพตองอาศัยเทคนิค กลยุทธทักษะที่จะทําใหชนะใจผูรับบริการ ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งกอนการติดตอระหวาง
การติดตอและหลักการติดตอโดยไดรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับ ในองคกรรวมทั้งผูบริหารขององคกรนั้น ๆ ทัง้ นี้ การ
บริการที่ดีจะเปนเครื่องมือชวยใหผูติดตอรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และสรางภาพลักษณซึ่งจะมีผลในการใชบริการ
ตาง ๆ ในโอกาสหนาตอไป (เลื่อมใส ใจแจง, 2546, หนา 31 - 34)
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1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบบริหารจัดการใหมีความพรอม กําหนดนโยบาย และ
การบริการที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางแนวการทํางานเพื่อสามารถแกไขปญหาการสงเสริมสุขภาพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงนโยบายใหเกิดความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
2.สนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรู ความสามารถที่มีในการตัดสินใจ และแกไขปญหาในการ
ปฏิบั ติง านได ด วยตนเอง เพื่อ สามารถนํ า ความรูมาปรับ ใช กั บ งานในป จ จุบัน ควรสนั บ สนุ น ให มี กิ จกรรมส งเสริม สร า ง
ความสัมพันธของบุคลากร และสงเสริมการทํางานเปนทีม
3.ควรเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาทางการแพทย สงเสริมการเรียนรูสงเสริม
การยอมรับนับถือตนเองและผูอื่น เปดโอกาสใหไดแสดงความคิดเห็น ยอมรับ รับฟง เพื่อไดรับความคิดที่ดตี อการปฏิบัติงาน
ตอไป
4.มีแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑสุขภาพ สนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหแสดงความรูความสามารถ และมีระบบการประเมิน
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บทความวิจัยนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อการศึกษา เปรียบเทียบ และเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหม
วิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 4 ดาน คือ ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตาม
หลักพรหมวิหาร 4, ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4, ดานการพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4
และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร 4 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 160 คน โดยใชสูตรการคํานวณของ
ทาโร ยามาเน จากประชากรทั้งหมด 265 คน สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว จากการศึกษาพบวา การบริหารงาน
บุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย มีดังนี้ 1) ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลัก
พรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 4.26, 2) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 4.13, 3) ดานการพัฒนา
บุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 4.09 และ 4) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย
4.04 ตามลําดับ และเมื่อทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประเภทตําแหนง แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาล
เมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกวิเคราะหเปรียบเทียบรายดาน
พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหม
วิหาร 4 แตกต างกั น และไดมี ข อ เสนอแนะเชิง นโยบาย คือ เทศบาลเมือ งบางคูรัด ควรมี ก ารปรั บ ปรุง แผนอั ต รากํ า ลัง
ตามความเหมาะสม, ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยยึดหลักความเปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสใหผูที่เขารับการสรรหาสามารถ
รองขอเพื่อตรวจสอบได และตองพิจารณาตามความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนง, สนับสนุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรน
ในการพัฒนาตนเองมากขึ้น และกําหนดหลักเกณฑในการประเมินรวมทั้งกําหนดกรอบการใหคะแนนประเมินใหชัดเจน และ
แจงใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลทุกคนไดรับทราบ
คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล, หลักพรหมวิหาร 4, เทศบาลเมืองบางคูรัด

Abstract

มหา

The research aims to study, compare and suggestion the personnel administration in accordance with
the 4 Brahmavihara Principles of Bang Khu Rat Town Municipality, Bang Bua Thong District, Nonthaburi
Province in 4 areas: human resource planning preparation, personnel recruitment and selection, personnel
development, and performance evaluation based on the 4 Brahmavihara Principles. The research tool was a
questionnaire. The sample group used in this research was 160 people working in Bang Khu Rat Town
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Municipality, Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province. Using Taro Yamane's formula for a total population of
265. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. and ttest, one- way variance test ( F- test or One Way ANOVA) . The results revealed that the personnel
administration in accordance with the 4 Bramavihara Principles of Bang Khu Rat Town Municipality, Bang
Bua Thong District, Nonthaburi Provice in all 4 aspects was at a high level. When considering each aspect,
they are sorted in descending order of average as follows: 1) the aspect of human resource planning
preparation in accordance with the 4 Bramavihara Principles showing the average score of 4.26, 2) the aspect
of performance evaluation in accordance with the 4 Bramavihara Principles showing the average score of
4.13, 3) the aspect of personnel development in accordance with the 4 Bramavihara Principles showing the
average score of 4. 09, and 4) the aspect of personnel recruitment and selection in accordance with the 4
Bramavihara Principles showing the average score of 4.04, respectively. When comparing the opinions of
personnel working in Bang Khu Rat Town Municipality, it was found out that the personnel with different
gender, age, education, and position did not have any different points of view towards the personnel
administration in accordance with the 4 Bramavihara Principles. However, when each aspect was compared,
it was found out that the personnel with different age had different ideas about the personnel recruitment
and selection in accordance with the 4 Bramavihara Principles. The proposed policies for Bang Khu Rat Town
Municipality showed that the human resource planning should be appropriately implemented. The
personnel recruitment process should be conducted with fair and transparent selection allowing candidates
to check recruiting results, and employees should be selected based on their relevant job- related skills
and competencies. The staff should be actively encouraged to have professional development. The
selection criteria and clear evaluation score framework should be established and informed all persons
working in the town municipality.
Keywords: personnel administration, the 4 Brahmavihara Principles, Bang Khu Rat Town Municipality
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ในการบริหารงานบุ คคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่ง
เปนกฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในดานการบริหารงานบุคคลไดตามความตองการและความ
เหมาะสมของทองถิ่น โดยเทศบาลเมืองบางคูรัด ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่
เหมาะสม มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองบางคูรัด ทั้งยังใช
เปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหเหมาะสมอีกดวย (งานการเจาหนาที่, 2563) ซึ่งที่ผานมา
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวามีปญหาบางในบางประการ โดย
ปญหาสําคัญที่พบ ไดแก จํานวนตําแหนงในแผนอัตรากําลังที่มีอยูไมสอดคลองกับปริมาณงาน ซึ่งทําใหมีบุคลากรไมเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน, การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาปฏิบัติงาน มีระบบอุปถัมภเขามาเกี่ยวของ และบางครั้งเมื่อดําเนินการ
คัดเลือกและไดบรรจุแตงตั้งแลว ปรากฏวาบุคคลดังกลาวยังมีความสามารถไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน,บุคลากรที่มีอยู ขาด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่ลาชา ตองมีการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมและการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่พนักงานบางรายรูสึกไมไดรับการประเมินผลอยางยุติธรรม เปนตน
โดยการบริหารงานบุคคลนั้นถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะการบริหารงานบุคลากรเปนหนาที่ที่สําคัญที่สุด
ของหน า ที่ ท างด า นการบริ ห าร และยั ง เป น รากฐานที่ เ กี่ ย วข อ งไปในงานทุ ก ด า นขององค ก ร ซึ่ ง ย อ มถื อ ว า
การบริหารงานบุคลากรไมควรจะเปนเพียงการบริหารเกี่ยวกับคนของหัวหนางาน หรือไมควรเปนเพียงงานดานบุคลากรที่
มอบหมายให เปนความรั บผิ ดชอบของแผนกใดแผนกหนึ่งเทานั้ น หากแตค วรจะมี ฐานะเป น “ระบบย อ ยที่ สํ า คัญ ที่ สุด ”
ที่ ค รอบคลุ ม และมี อ ยู ใ นทุ ก ส ว นขององค ก ร (ธงชั ย สั น ติ ว งษ , 2536) ซึ่ ง หากองค ก รใดมี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลที่ ดี
384
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

นั่นหมายความวาบุคลากรในองคกรนั้นมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ สามารถตอบสนอง
ตอเปาหมายการดําเนินงานขององคกรที่ตั้งไวได
พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรมขอนี้นับวาเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับผูใหญหรือผูปกครอง ที่จําเปนจะตองประพฤติปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา หากการ
บริหารโดยมีหลักธรรมพรหมวิหาร 4 จะเปนการบริหารที่มีคุณธรรมดําเนินการปกครองด วยความเป นธรรม ทําใหสังคมมีสุข
คุณธรรม 4 อยางนี้ สงเสริมการบริหารสนับสนุนการบริหารดวยความเรียบรอยสมประสงค ในการที่ผูบริหารจะสามารถปฏิบัติ
หนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผูบริหารจะตองมีคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติดวย เพื่อใหผูตามเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาและใหความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ดวยดี ผูบริหารถาปฏิบัติตนตามหลักของพรหมวิหาร 4 (พระ
ธรรมปฎ ก, 2542) ดั งนั้น หากมีก ารนํา หลักพรหมวิห าร 4 มาประยุก ตใชใ นการบริห ารงานบุ คคลก็ ยอ มส งผลดีต อการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองบางคูรัดมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคลของเทศบาลเมืองบางคูรัด จึงไดนําหลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งเปน
หลักธรรมที่สามารถนํามาใชกับการบริหารงานบุคคลได มาประยุกตใช เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด โดยจะนําความคิดเห็นของบุคลากรในเทศบาลเมืองบางคูรัด มาวิเคราะหใหทราบถึง
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 เพื่อจะไดนําไปจัดทําเปน
แนวทางในการแกไขปญหา หรือจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาล
เมืองบางคูรัด ตอไป

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

มหา

วิทย

าลัย

ราช

(สุนั นทา เลาหนั น ทน, 2546) ไดใ ห ความหมายไววา การบริห ารงานบุ คลากรเป นกระบวนการตัด สิน ใจ และ
การปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน เพื่อใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะสงผลสําเร็จ
ตอเปาหมายขององคการ กระบวนการตาง ๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของ ไดแก การวางแผนงานบุคลากร การวิเคราะหงาน การสรร
หา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชน
เกื้ อกู ล สุ ข ภาพและ ความปลอดภั ย บุ ค ลากรและแรงงาน สั ม พั น ธ การพั ฒน าองค ก ารตลอดจนการวิ จั ย
ดานบุคลากร
(สุดา สุวรรณาภิรมย, 2548) ไดใหความเห็นวา การบริหารงานบุคลากร เปนงานที่ผูบริหารในองคการทุกคนตองให
ความสํ า คั ญ ทั้ ง นี้ เ พราะงานด า นการบริ ห ารงานบุ ค ลากร เป น งานที่ มุ ง เลื อ กสรรบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ มีทัศนคติที่ดีเขามาทางานในองคการ อีกทั้งยังดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อฝกอบรม พัฒนา และปรับปรุงให
บุค คลซึ่ง เป นสมาชิ ก ในองคก ารเหลา นี้ มีค วามรู ความสามารถ เพิ่ มพูน มากขึ้น และทํา งานในฝ า ยของตนเอง รวมทั้ ง
ประสานงานระหวางฝายหรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548) ไดใหความหมายไววา พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ,
ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ,์ ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะ
ชื่ อ ว า ดํ า เนิ น ชี วิ ต หมดจด และปฏิ บั ติ ต นต อ มนุ ษ ย สั ต ว ทั้ ง หลายโดยชอบ และได อ ธิ บ ายขยายความเกี่ ย วกั บ
พรหมวิหาร 4 เพิ่มเติมไววาหมายถึง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมหรือของทานผูเปนใหญ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ ธรรม
ประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสทุ ธิ์ เปนหลักธรรมสําหรับทุกคนที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความ
ประพฤติที่จะแสดงออกหรือปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตองโดยสอดคลองกับสถานการณที่เขาประสบ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวิตหมด
จดและปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ หลักธรรมนี้ไดแก
1) เมตตา ความรัก ใคร ปรารถนาดี อ ยากใหเ ขามี ค วามสุ ข มีจิ ตอั นแผ ไ มตรี แ ละคิด ทํ า ประโยชน แ กม นุ ษย
สัตวทั่วหนาโดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ ไปที่ไหน ๆ ก็มีแตคนเอ็นดูรักใครอยากใกลชิด ดวยเหตุนี้เมตตาจึงเปนหลักธรรม
พื้นฐานของใจในขั้นแรกในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหมองกันในแงดี มีความปรารถนาดีตอกันพรอมที่จะรับฟง
และพูดจาเหตุผลของกันและกันไมยึดถือเอาความเห็นแกตัวหรือความเกลียดชังเปนที่ตั้ง
2) กรุณ า ความสงสาร ปรารถนาให ผู อื่ นพ นทุก ข ใฝใจในอัน จะปลดเปลื้ อ งบํ า บั ด ความทุ กข ยากเดือดรอน
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ของปวงสั ต ว ซึ่ ง ความทุ ก ข ก็ คื อ สิ่ ง ที่ เ ข า มาเบี ย ดเบี ย นให เ กิ ด ความไม ส บายกายไม ส บายใจและเกิ ด ขึ้ น จากป จ จั ย
หลายประการดวยกัน
3) มุทิตา ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการแชมชื่ น เบิ กบานอยูเสมอตอสัตว
ทั้งหลายผูดํารงในปกติสุข ไมนอยเนื้อต่ําใจเมื่อเห็นผูอื่นไดดีกวาตน เราตองหมั่นฝกหัดตนใหเปนคนที่มีมุทิตาอยูเสมอ เพราะจะ
เปนการสรางไมตรีและผูกมิตรกับผูอื่นไดงา ยและลึกซึ้ง
4) อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง อันจะใหดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยง
ธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวทั้งหลายกระทําแลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแก
เหตุอันตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉย สงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจ ที่ควรทํา เพราะ
เขารับผิดชอบตนไดดีแลว เขาควรไดรับผลอันเหมาะสมกับความรับผิดชอบของตน
(พระธรรมปฎก, 2542) กลาววา การบริหารโดยมีหลักธรรมพรหมวิหาร 4 จะเปนการบริหารที่มีคุณธรรมดําเนินการ
ปกครองดวยความเปนธรรม ทําใหสังคมมีสุข คุณธรรม 4 อยางนี้ สงเสริมการบริหารสนับสนุนการบริหารดวยความเรียบรอยสม
ประสงค ในการที่ผูบริหารจะสามารถปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผูบริหารจะตองมีคุณธรรมใน
การประพฤติปฏิบัติดวย เพื่อใหผูตามเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและใหความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ดวยดี ผูบริหารถา
ปฏิบัติตนตามหลักของพรหมวิหาร 4 จะเปนผูที่มีนิสัยอยางนี้ 1) เปนคนใจคอกวางขวาง เยือกเย็น ไมเปนพิษเปนภัยแกใคร 2)
บุคลิกนานิยมนับถือ เปนที่พึ่งของสังคม 3) มีน้ําใจประเสริฐ เปยมดวยมนุษยธรรม มองโลกในแงดี ทําใหมีชื่อเสียงดีเดน ชีวิต
ผาสุกในทุกที่ดวยหลักธรรมพรหมวิหาร 4 นี้ เปนหลักธรรมที่มีความสําคัญตอการบริหารมากโดยเฉพาะกับหัวหนา ดังนั้นการ
ที่หัวหนาจะนําหลักธรรมนี้มาใชกับผูใตบังคับบัญชามาพิจารณาสถานการณที่จะนําหลักธรรมนี้มาใช

วัตถุประสงคของการวิจัย

าลัย

ราช

1. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก พรหมวิ ห าร 4 ของเทศบาลเมื อ งบางคู รั ด อํ า เภอบางบั ว ทอง
จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบั วทอง
จังหวัดนนทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

ประชากรที่ใช ในการวิจัย ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบั วทอง จั งหวั ดนนทบุรี
จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น 265 คน โดยใช วิ ธี กํ า หนดขนาดของกลุ ม ตั ว อย า ง ใช สู ต รคํ า นวณของ “ทาโร ยามาเน ”
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 โดยผูศึกษาใชวิธีการสุม
ตั วอย า งโดยใชห ลั ก ความน า จะเปน (Non-probability sampling) ด วยวิธีก ารสุม ตั ว อย า งแบบสะดวก (Convenience
Random Sampling) โดยไดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด จํานวน 265 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองเก็บ
ขอมูลคือ 160 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม ซึ่ ง แบ ง เป น 3 ตอน ได แ ก
1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภท
ตําแหนง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
ห ลั ก พ ร ห ม วิ ห า ร 4 ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง บ า ง คู รั ด อํ า เ ภ อ บ า ง บั ว ท อ ง จั ง ห วั ด น น ท บุ รี จํ า น ว น 16 ข อ
3) ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบเชิงปริมาณเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดนํ าแบบสอบถามเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบความถูกตองของภาษาแลวนําไปแกไขการ
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หาคุณภาพเครื่องมือที่จัดทําขึ้น ประกอบดวย การหาความเที่ยงตรง (Validity) และคาความเชื่อถือได (Reliability) โดยการ
หาคาความเที่ยงตรง (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาขอความและความเหมาะสมของภาษาที่
ใชโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและพิจารณาความสอดคลองของ
เนื้อหา แบบสอบถาม มาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาตามสูตร (Index of Objective
Congruence : IOC) โดยเลือกขอคําถามที่มีตั้งแต 0.50 ขึ้นไป สําหรับขอคําถามทั้งหมดจํานวน 16 ขอ ซึ่งมีคา IOC (Index
of Objective Congruence : IOC) อยูในชวงระหวาง 0.80 – 1.00
ผูศึกษาไดดําเนินการทดลองใชเครื่องมือโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง พรอม
แนบหนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือ (Try out) ตอบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองพิมลราช อําเภอบาง
บั ว ทอง จั ง หวั ด นนทบุ รี จํ า นวน 30 คน และนํ า ไปหาค า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ โดยใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ห า
ค าสั มประสิท ธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่ นของแบบสอบถาม
เกี่ ยวกั บการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 “ซึ่ง คา ความเชื่อ มั่ นของแบบสอบถาม มี คา มากกว า 0.70-1.00”
(สุจินต ธรรมชาติ, 2548) จากคําถามที่อยูในเกณฑ จํานวน 16 ขอ ซึ่งบงชี้ใหเห็นคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังกลาวมี
ค ามากกวา 0.843 จึงเปนเครื่องมือ ที่มีความเหมาะสมมีคุณภาพและมีความเชื่อ ถือได สูง สามารถนํ าไปใชวัดระดั บ การ
บริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง พรอมแนบหนังสือขอ
ความอนุเคราะหใชพื้นที่ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตอบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 160 คน โดยการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) ผู ศึกษาไดขอหนั งสือจากบั ณฑิตวิทยาลัย ถึ งนายกเทศมนตรีเมืองบางคู รัด อํ าเภอบางบั วทอง จั งหวัด นนทบุ รี
เพื่อขอความอนุเคราะหใชพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล
2) ผู ศึ ก ษาได นํ า แบบสอบถามไปแจกกั บ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติง านในเทศบาลเมื อ งบางคู รั ด ที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อยา ง
ตามจํ า นวนที่ กํา หนดไว คื อ 160 คน โดยผูศึก ษาไดอ ธิบ ายเหตุ ผลการทํา วิจั ยและวิ ธีการตอบแบบสอบถามฉบับนี้และ
รอรับกลับคืนหลักจากผูตอบแบบสอบถามไดตอบเสร็จเรียบรอยแลว
3) ผูศึกษาไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามที่รับคืน จํานวน 160 คน แบบสอบถามมี
ความสมบูรณทุกฉบับคิดเปนรอยเปอรเซ็นตแลวจึงนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
ผูศึกษานําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองทํา และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิตจิ ากคอมพิวเตอร
และทําการแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหขอมูล (Data Analyzed) และการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการประมวลผล
ในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคํานวณทางสถิติ โดยมีวิธีการดังนี้
1) วิเคราะหขอมูลตามปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภท
ตําแหนง โดยหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3) วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดตอการบริหารงานบุคคลตาม
หลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวกับ
ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทตําแหนง โดยใชการทดสอบสมมติฐาน (ttest) และการทดสอบคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA/F-test) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติจะทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference)

มหา

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
1) จําแนกตามเพศ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน
83 คน คิดเปนรอยละ 51.88 และรองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 48.12
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2) จําแนกตามอายุ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 41 – 50 ป
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมา ไดแก อายุ 31 – 40 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 31.25, อายุ 51 – 60 ป
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 18.12 และนอยที่สุด ไดแก อายุ 18 – 30 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 13.13 ตามลําดับ
3) จําแนกตามระดับการศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 36.87 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จํ า นวน 25 คน คิ ด เปน รอ ยละ 15.36, ระดับปริญญาโทขึ้นไป จํ านวน 23 คน คิดเป นรอยละ 14.37, ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 12.50, ระดับปวท./ปวส./อนุปริญญา จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 11.25 และ
นอยที่สุด ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยและ 9.38 ตามลําดับ
4) จําแนกตามประเภทตําแหนง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ประเภทตําแหนงเปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 38.13 รองลงมาเปนพนักงานจางทั่วไป จํานวน
51 คน คิดเปนรอยละ 31.87 และนอยที่สุด คือ พนักงานเทศบาล จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหพบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมื องบางคูรัด อําเภอบางบั วทอง
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีดังนี้
1) ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังนี้ 1) ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง มีการกําหนดตําแหนงเพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมตอบุคลากรที่มีคุณสมบัติใหมีความเจริญกาวหนา ดวยความมุทิตา มีคาเฉลี่ย 4.34, 2) มีการสํารวจและ
เปดโอกาสใหแตละสวนราชการแสดงความตองการเกี่ยวกับตําแหนงและจํานวนอัตราของบุคลากร ดวยความกรุณา มีคาเฉลี่ย
4.27, 3) การจั ดทํ า แผนอั ตรากํ า ลั ง มี ก า รคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมในเรื่ อ งของตํ าแหน ง และจํ า นวนอั ต รา
ตอปริมาณงานที่ตองปฏิบัติ ดวยความเมตตา มีคาเฉลี่ย 4.24 และ 4) การพิจารณาในการกําหนดตําแหนงและอัตรากําลัง
เปนไปโดยยุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเหตุผลความจําเปน ดวยความอุเบกขา มีคาเฉลี่ย 4.18 ตามลําดับ
2) ด า นการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลตามหลั ก พรหมวิ ห าร 4 พบว า อยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย 4.04
เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังนี้ 1) มีการคํานึงถึงตําแหนงวางที่ขาดแคลน
บุคลากร และหาวิธีการดําเนินการเพื่อใหไดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ดวยความเมตตา มีคาเฉลี่ย 4.11, 2) การพิจารณาตัดสิน
คัดเลือกบุคคล เปนไปตามหลักเกณฑการใหคะแนนอยางเสมอภาค โดยปราศจากอคติ มีความโปรงใส ดวยความอุเบกขา มี
คาเฉลี่ย 4.08, 3) ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อใหไดบุคลากร โดยเปดโอกาสใหทุกคนที่มีคุณสมบัติสามารถเขา
รวมในการดําเนินการคัดเลือกได ดวยความกรุณา มีคาเฉลี่ย 4.04 และ 4) มีการแสดงความยินดีตอผูที่ผานการคัดเลือก และ
ใหคําแนะนําเบื้องตนในการปฏิบัติงาน ดวยความมุทิตา มีคาเฉลี่ย 3.94 ตามลําดับ
3) ดานการพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังนี้ 1) สํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคคลในหนวยงาน และ
สงเสริมใหการสนับสนุนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม ดวยความกรุณา มีคาเฉลี่ย 4.19, 2) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ใชสําหรับสงเสริมการพั ฒนาบุคลากรของหนวยงาน และจัดแหลงเรียนรูเพื่อใหบุคคลไดพั ฒนาตนเอง ด วยความเมตตา มี
คาเฉลี่ย 4.14, 3) สงเสริมบุคคลใหเผยแพรความรูที่ไดจากการพัฒนาตนเอง และแสดงความชื่นชมยินดีตอผลสําเร็จในการ
พัฒนาตนเอง ดวยความมุทิตา มีคาเฉลี่ย 4.09 และ 4) ในการพิจารณาสนับสนุนบุคคลใหเขารับการพัฒนาฝกอบรม มีการ
พิ จ า ร ณ า ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม มี ก า ร ห มุ น เ วี ย น บุ ค ค ล ใ น ห น ว ย ง า น ด ว ย ค ว า ม อุ เ บ ก ข า
มีคาเฉลี่ย 3.93 ตามลําดับ
4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานหลักพรหมวิหาร 4 พบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเปน
รายข อ โดยเรี ย งตามค า เฉลี่ ย จากมากที่ สุ ด ไปหาน อ ยที่ สุ ด ดั ง นี้ 1) การทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงระหว า งผู ป ระเมิ น และ
ผูถูกประเมิน มีการคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ ไมไดตั้งมาตรฐานสูงจนเกินไป ดวยความเมตตา มีคาเฉลี่ย 4.22, 2)
ในระหวางรอบการประเมิน ผูประเมินมีการใหคําแนะนํา ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูถูกประเมินปฏิบัติไดตามมาตรฐาน
ที่ไดตกลงไว ดวยความกรุณา มีคาเฉลี่ย 4.20, 3) การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน เปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ตกลงไว โดยปราศจากอคติหรือความชอบสวนบุคคล ดวยความอุเบกขา มีคาเฉลี่ย 4.09 และ 4) มีการแจงผลการประเมิน
การปฏิบัติงานใหแกบุคคล เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกลาวคําชื่นชมตอผูที่ปฏิบัติงานไดดีดวยความ
มุทิตา มีคาเฉลี่ย 4.01 ตามลําดับ
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3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี ที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทตําแหนง มีดังนี้
1) การเปรียบเที ยบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมื องบางคูรัด อํ าเภอบางบั วทอง
จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยรวมทั้ ง 4 ด า น จํ า แนกตามเพศ โดยรวมไม แ ตกต า งกั น ผลการทดสอบด ว ยค า สถิ ติ t – test
แบบขอมูล 2 กลุมที่เปนอิสระตอกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวามีคา Sig. อยูที่ 0.25
2) การเปรียบเที ยบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมื องบางคูรัด อํ าเภอบางบั วทอง
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอายุ โดยรวมไมแตกตางกัน ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดีย ว (One Way ANOVA) ที่ ร ะดั บ นัย สําคัญ 0.05 พบวา มี คา Sig. อยู ที่ 0.14 แต เ มื่ อแยก
วิเคราะหรายดาน พบวาในดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 จําแนกตามอายุ โดยรวมแตกตางกัน ผล
การทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
พบวามีคา Sig. อยูที่ 0.04 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD พบความแตกตาง
จํานวน 1 คู คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล อายุ 18 - 30 ป มีความคิดเห็นแตกตางกันกับ อายุ 41 - 50 ป
3) การเปรียบเที ยบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมื องบางคูรัด อํ าเภอบางบั วทอง
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวย
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวามีคา Sig. อยูที่ 0.81
4) การเปรียบเที ยบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมื องบางคูรัด อํ าเภอบางบั วทอง
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามประเภทตําแหนง โดยรวมไมแตกตางกัน ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวย
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวามีคา Sig. อยูที่ 0.95
4. ผูวิจัยไดตั้งคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Questionnaire) สําหรับใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอปญหาและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด ไดใหปญหาและขอเสนอแนะแตละดาน ดังนี้
1) ด า นการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ตามหลั ก พรหมวิ ห าร 4 ได แ ก อยากให ผู บ ริ ห ารยึ ด หลั ก ความเมตตา
เปดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเนื่องจากมีปริมาณงานมากขึ้น แตมีจํานวนคนปฏิบัติงานนอย
2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ไดแก ในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ตองมีความโปรงใส ควรยึดหลักอุเบกขา มีการพิจารณาดวยความเปนธรรม ปราศจากระบบอุปถัมภ
3) ดา นการพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิห าร 4 ไดแก หัวหนางานควรมี ความกรุณ าส งเสริมสนับสนุนให
ผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรม และในการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมควรมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน โดย
ใชอุเบกขาพิจารณาตามความเหมาะสม
4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ไดแก อยากใหผูประเมินผลพิจารณาการปฏิบัติงาน
ตามงานที่ปฏิบัติดวยความเปนธรรม โดยปราศจากอคติและความชอบสวนบุคคล

วิทย

สรุปและอภิปรายผล

มหา

การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวม
ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ไดมีการนําหลักพรหมวิหาร 4 มาประยุกตใชกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลเมืองบางคูรัด ทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับที่ (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 2552) ไดใหความหมายไววา พรหมวิหาร 4 คือ คุณธรรมเครื่องอยู
ของผูใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูนําเปนหัวหนา ผูนําคน ใหเปนคนเที่ยงธรรม รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งใหรูจัก
เห็นใจ รูจักเขาใจ เอ็นดูผูนอยหรือผูใตบังคับบัญชาใหรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ก็จะยังนาเคารพนับถือ เลื่อมใส ศรัทธาใหเกิดแก
หมูชนทุกฝายได และสอดคลองกับงานวิจัยของ (มยุวรรณ มาตรบรรเทา และดร.จรูญเกียรติ กุลสอน, 2559) ไดวิจัยเรื่อง
“การใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานบุคคลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ” ผลการวิจัยพบวา การใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานบุคคลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานในแตละขอมีประเด็นที่นํามาอภิปรายไดดังนี้
1) ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา การจัดทําแผน
อัตรากําลังของเทศบาลเมืองบางคูรัด มีการคํานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของตําแหนงและจํานวนอัตราตอปริมาณงานที่ตอง
ปฏิบัติ, มีการสํารวจและเปดโอกาสใหแตละสวนราชการแสดงความตองการเกี่ยวกับตําแหนงและจํานวนอัตราของบุคลากร,
มี การกํ าหนดตํ า แหน ง เพื่ อ สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ต อ บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ ห มี ค วามเจริ ญ ก าวหน า และ
การพิจารณาในการกําหนดตําแหนงและอัตรากําลังเปนไปโดยยุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเหตุผลความจําเปน เปนอยางดี ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (พระณัฐวุฒิ สุชาโต (คลังเงิน) และคณะ, 2563) ที่ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนอัตรากําลัง
โดยภาพรวมมีการปฏิบัตอิ ยูในระดับมาก (𝒙 = 4.02)
2) การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลตามหลั ก พรหมวิ ห าร 4 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ ภิ ป รายได ว า
การดํา เนิ น การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ คคลของเทศบาลเมื อ งบางคูรัด มี การคํา นึง ถึ ง ตํ า แหน งวา งที่ ข าดแคลนบุ ค ลากร
และหาวิธีการดําเนินการเพื่อใหไดบุคลากรมาปฏิบัติงาน, มีการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อใหไดบุคลากร โดย
เปดโอกาสใหทุกคนที่มีคุณสมบัติสามารถเขารวมในการดําเนินการคัดเลือกได, มีการแสดงความยินดีตอผูที่ผานการคัดเลือก
และใหคําแนะนําเบื้องตนในการปฏิบัตงิ าน และการพิจารณาตัดสินคัดเลือกบุคคล เปนไปตามหลักเกณฑการใหคะแนนอยาง
เสมอภาค โดยปราศจากอคติ มีความโปรงใส เปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (พระณัฐวุฒิ สุชาโต (คลังเงิน) และคณะ
, 2563) ทีผ่ ลการวิจัยพบวา ดานการสรรหาบุคลากร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (𝒙= 4.02)
3) ดานการพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา การพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลเมืองบางคูรัด มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชสําหรับสงเสริมการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และจัดแหลง
เรียนรูเพื่อใหบุคคลไดพัฒนาตนเอง, มีการสํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคคลในหนวยงาน และสงเสริมใหการ
สนับสนุนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม, มีการสงเสริมบุคคลใหเผยแพรความรูที่ไดจากการพัฒนาตนเอง และแสดง
ค ว า ม ชื่ น ช ม ยิ น ดี ต อ ผ ล สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ส นั บ ส นุ น บุ ค ค ล ใ ห เ ข า รั บ
การพั ฒนาฝกอบรม มีการพิจารณาตามความเหมาะสม มีการหมุนเวียนบุคคลในหนวยงาน เปน อยางดี ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ดวงกมล กองชาง, 2559) ที่ผลการวิจัยพบวา ดานการพัฒนาบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบ ริห าร
สถานศึกษา ในอําเภอทาตะโก สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (𝒙 = 4.12)
4) ด า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านตามหลัก พรหมวิ ห าร 4 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ ภิ ป รายได วา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบางคูรัด การทําบันทึกขอตกลงระหวางผูประเมิ นและผูถู กประเมิน มีการ
คํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ ไมไดตั้งมาตรฐานสูงจนเกินไป, ในระหวางรอบการประเมิน ผูประเมินมีการใหคําแนะนํา
ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูถูกประเมินปฏิบัติไดตามมาตรฐานที่ไดตกลงไว, มีการแจงผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ใ ห แ ก บุ ค ค ล เ พื่ อ เ ป น ข วั ญ กํ า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น พ ร อ ม ทั้ ง ก ล า ว คํ า ชื่ น ช ม ต อ ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด ดี
และการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน เปนไปตามหลักเกณฑที่ตกลงไว โดยปราศจากอคติหรือความชอบ
ส วนบุ คคล เป น อย างดี ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จั ย ของ ( ด ว ง ก ม ล ก อ ง ช า ง , 2559) ที่ ผลการวิ จั ยพบว า
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอทาตะโก สังกัดสํานักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙= 4.17)
ผลการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทตําแหนง ตางกัน พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล
เมื อ งบางคู รั ด ที่ มี เพศ ระดั บ การศึ ก ษา และประเภทตํ า แหน ง ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งานบุ ค คลตามหลั ก พรหมวิ ห าร 4 ของเทศบาลเมื อ งบางคู รั ด อํ า เภอบางบั ว ทอง จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยรวมทั้ ง 4 ด า น
ไมแตกต างกั น จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว และบุคลากรที่ป ฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่มี อายุตางกัน
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก พรหมวิ ห าร 4 ของเทศบาลเมื อ งบางคู รั ด อํ า เภอบางบั ว ทอง
จังหวัดนนทบุรี โดยรวม 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกวิเคราะหรายดาน พบวาในดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตาม
หลั ก พรหมวิ ห าร 4 บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในเทศบาลเมื อ งบางคู รั ด ที่ มี อ ายุ ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต า งกั น
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งกลุมคนที่คิดเห็นแตกตางกันคือ อายุ 18 - 30 ป กับ อายุ 41 - 50 ป อาจมาจากชวง
อายุที่ตางกันทําใหมีประสบการณการสมัครงานหรือประสบการณการทํางานที่ตางกัน จึงมีความคิดเห็นแตกตางกัน

ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ ควรมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลังตามความเหมาะสม เชน
เมื่อมีกรอบอัตรากําลังตําแหนงที่วางลงและมีผูปฏิบัติงานในดานนั้นมีเพียงพอแลว อาจจะยุบกรอบอัตรากําลังที่วางนั้นเพื่อ
เปนการลดภาระคาใชจาย หรืออาจจะปรับเกลี่ยตําแหนงไปเปนตําแหนงอื่นที่มีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ
2. ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ ตองดําเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยยึดหลัก
ความเปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสใหผูที่เขารับการสรรหาสามารถรองขอเพื่อตรวจสอบได และในการสรรหาและคัดเลือกตอง
พิจารณาตามความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนง เมื่อไดผูผานการสรรหาและคัดเลือกแลวควรมีการแนะนําการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล
3. ดานการพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ ควรสนับสนุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการพัฒนา
ตนเองมากขึ้น เชน วางนโยบายใหพนักงานเทศบาลตองไดรับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสายงานที่ตองปฏิบัติ อยางนอยป
ละหนึ่งหลักสูตร และเมื่ออบรมเสร็จแลวใหนําความรูที่ไดรับมาถายทอดตอใหกับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไปที่อยูภายใตการบังคับบัญชา
4. ดา นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิห าร 4 คือ ควรมีการกําหนดหลั กเกณฑในการประเมิน
ให ชัด เจน และแจง ให บุ คลากรที่ป ฏิ บั ติง านในเทศบาลทุก คนได รับ ทราบ รวมทั้ งกํ า หนดกรอบการให ค ะแนนประเมิน
ใหชัดเจน เพื่อใหผูประเมินใหคะแนนดวยความสุจริตโปรงใส มีมาตรฐานสําหรับการใหคะแนน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข “การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหม
วิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร”ี
2. ควรศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการบุคลากร เพื่อ สรา งแรงจู งใจในการปฏิบัติ หนา ที่ ของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร”ี
3. ควรศึ ก ษาเรื่ อ ง “การบู ร ณาการใช พ รหมวิ ห าร 4 ในการบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลเมื อ งบางคู รั ด
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร”ี
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การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
Political Participation of People in Nong Phrao Ngai Subdistrict Administrative
Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province
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บทความนี้ ผูศึกษามีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางายอําเภอไทรนอยจังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในเขต
องคการบริหารสวนตําบล. อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน
และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรา
งาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตองคการ
บริห ารสวนตําบลหนองเพรางาย อํา เภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 7,667 คน โดยการใชการสุม
ตัวอยาง จํานวน 367 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และใช
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากในการเก็บรวบรวมข อมูล สถิ ติที่ใช คือ สถิติบรรยาย
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเป นรายคูด วยวิธีของเชฟเฟ แลวนํ ามา
วิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวา 1) ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาในแต
ละดาน มีรายละเอียด คือ ดานการดําเนินการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือ ดานการประเมินผล อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.13 และดานการตัดสินใจ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 ตามลําดับ 2) ประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีมี
สวนรวมทางการเมือง โดยรวมทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน 3)ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอ
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา และแนวทางแกไขปญหาที่สําคัญคือ 1) ดานการตัดสินใจ ไดมีสวน
รวมในการสนับสนุนโครงการ จึงควรรักษามาตรฐานไวตอไป โดยมีการระดมศักยภาพของทุกคนมารวมกันในการพิจารณาใน
โครงการตางๆ ที่คนในทองถิ่นตองรวมกันพิจารณาตอไป 2) ดานการดําเนินการ ไดมีสวนรวมชวยเหลืองานตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นของทาน จึงควรรักษามาตรฐานไวตอไป โดยตองชี้แจงมีสวนรวมพัฒนาคัดกรองโครงการตาง ๆ โดยตองนําโครงการที่
จําเปนมาจัดทํากอนเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอไป และ 3) ดานการประเมินผล ผูบริหารเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็น/รองทุกขเกี่ยวกับปญหาตางๆที่เกิดขึ้น จึงควรรักษามาตรฐานไวตอไป เปนการสรางมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อไว
ตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองทองถิ่น
คําสําคัญ: การมีสวนรวมทางการเมือง, ประชาชน, องคการบริหารสวนตําบล

Abstract

This article had the following objectives: 1) to study the political participation of the people in the
Nong Phao Yai Subdistrict Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province; 2) to compare
the political participation of people in the Sub- District Administrative Organization, Sai Noi District,
Nonthaburi Province, classitied by gender, age, education level and different monthly incomes, and 3) to
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study the recommendations on the political participation of people in Nong Phao Yai Subdistrict
Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province. The research tool was a questionnaire.
The sample group was people in Nong Phao Yai Subdistrict Administrative Organization, Sai Noi District,
Nonthaburi Province. There were 7 , 6 6 7 eligible voters By taking 367 samples, which were obtained by
determining the sample size according to the Taro Yamane computational formula and using a simple
random sampling method to collect the data. The statistics used were descriptive statistics such as
frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics includingt-test, One-Way ANOVA.
If any differences were found, it will be tested individually by Scheffe's method and then analyzed and
processed by a computer. The results of the study showed that : 1) people in Nong Phao Yai Subdistrict
Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province, played roles in political participation in all
3 aspects at a high level with an average of 4. 14, likewise, when considering each aspect, it was at a high
level with an average of 4.19, followed by the evaluation aspect at a high level with an average of 4.13 and
decision-making at a high level with an average of 4.10, respectively; 2) people in Nong Phao Yai Subdistrict
Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province, classified by gender, age, education level
and different monthly income performed political participation in all 3 aspects with no difference; and 3)
People in Nong Phao Yai Subdistrict Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province gave
feedback on the problem and the important solutions to problems are as following : 1) fordecision-making,
they participated in supporting the project, So standards should be maintained by mobilizing the potential
of everyone to be considered in various projects that the local people must jointly consider; 2) in term of
procedure, they participated in various works to develop your locality. Therefore, standards should be
maintained and clarify the participation in the development to screen various projects by running the most
necessary projects first for further development of the locality; and 3) For assessment, executives give
people the opportunity to express their opinions and grievances on various problems. Therefore, standards
should be maintained. This is to create an audit standard to monitor the work of local politicians.
Keywords : Political Participation, People, Subdistrict Administrative Organization
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การมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหลักการทีส่ ําคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีความสําคัญทัง้ ใน
ฐานะที่เปนเครื่องมือและจุดมุงหมาย กลาวคือ ในฐานะเครื่องมือนั้นการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการที่ประชาชน
ไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยางอิสระ โดยมีการรวมทางการกํากับดูแลและรวมตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร ใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น การเลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมืองที่มีความสําคัญ และเปนกลไกในการแสดง
การมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน รัฐมีหนาที่จะตองใหการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครอง
มากสุดเทาที่จะเปนไดวิธีสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตัวเองดังกลาว สวนหนึ่งการกระจายอํานาจใหกับ
ทองถิ่นตาง ๆ เปนผูจัดดําเนินการปกครอง โดยหลักของการกระจายอํานาจแลวรัฐบาลจะตองจัดใหมีองคการบริหารสวน
ทองที่นั้น มีอิสระพอสมควรในการดําเนินการเกี่ยวกับทองถิ่นตนเอง โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลจะประกอบดวย
นายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และฝายนิติบัญญัติไดแก สมาชิก อบต. มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนเชนกันใหเขามามีสวนรวมในการปกครอง
ในปจจุบันการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีวิวัฒนาการมากขึ้น ประชาชนมีสวนรวมในทุกระดับไมวา
นักเรียน นักศึกษาตลอดจนนักธุรกิจ นักวิชาการตาง ๆ โดยมีการตั้งเวทีปราศรัย การเดินขบวนเรียกรองประชาธิปไตยใน
รูปแบบตาง ๆ เชน กลุมนักเรียนเลว โดยจัดตั้งขึ้นมาเรียกรองการแสดงความคิดเห็นตอการศึกษา นําโดยเด็กนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาสถาบันตาง ๆ และยังมีกลุมราษฎรที่มีการรวมตัวของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ โดยหลักการเพื่อเรียกรองให
จัด การเลื อ กตั้ง โดยเสียงส วนมากเป นหลัก จะเห็ นไดวา ประชาชนทุ ก ระดับ อายุมีความรู สึก เดี ย วกั นคือ อยากเห็น ความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อผลักดันสังคมไทยใหกาวหนา ไมผูกขาดโดยกลุมใดกลุมหนึ่งเหมือนกับที่ผานมา จึงมีการรวมตัวกัน
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และนัดแนะกันเขามาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในรูปแบบที่กลุมของเขาตองการโดยมีเสนอขอเรียกรองตอรัฐบาลเพื่อให
รัฐบาลนําไปคิดวิเคราะหในขอเรียกรองตาง ๆ เพื่อใหเกิดการยอมรับในหลักการประชาธิปไตยเดียวกันที่ทุกคนสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางอิสระเสรี
สําหรับชาวตําบลหนองเพรางายนั้น ประชาชนมีหลากหลายอาชีพ หลากหลายความคิดรวมทั้งมีหลายชวงอายุแต
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกันบอย ๆ จากการเรียกประชุมหมูบานตลอดเวลาที่ผานมา และชาวตําบล
หนองเพรางายนั้น กลุมเยาวชนและผูประกอบอาชีพที่แตกตางกันก็มีการรวมกลุมเพื่อเสนอความคิดเห็นทางการเมืองอยูเสมอ
โดยไมจํากัดสิทธิเสรีภาพในการรวมประชุมรวมกัน

วัตถุประสงคของการวิจัย

ภัฏร

ำไพ

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทร
นอย จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในเขตองคการบริหารสวนตําบล. อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ของ
ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
เพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
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การศึกษาเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นจํานวน 7,667 คน
2. เทคนิควิธกี ารสุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จากจํานวนของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 367 คน และใชวิธีการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ปจ จัย สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ ลักษณะของคําถามเปนแบบสํารวจรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 21 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดคา ดังนี้
มากที่สุด
มีคาเทากับ
5
มาก
มีคาเทากับ
4
ปานกลาง
มีคาเทากับ
3
นอย
มีคาเทากับ
2
นอยที่สุด
มีคาเทากับ
1
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรา
งาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด คือ ใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปนผูรับกรอกแบบสอบถามไดอยางอิสระเสรี
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
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4.1.ขอหนังสือจากศูนยการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยถึงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
4.2 สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ
4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนดวยตนเอง
4.4 เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลวจํานวน 367 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จึงตรวจสอบความสมบูรณและ
จัดลําดับขอมูล
4.5 นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร มีลําดับขั้นตอน ดังนี้
5.1 ศึกษาวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาความถี่ (Frequency)
และคารอยละ (Percentage)
5.2. ศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย กับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดาน
เพศ โดยใชการทดสอบคาที-เทสท (t-test) สวนดานอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA)
5.4 วิเ คราะหขอ เสนอแนะเกี่ย วกับ การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองเพรางาย อํ าเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี โดยใชก ารแจกแจงคา ความถี่ (Frequency) และนํา เสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย

ผลการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

1. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีสวนรวมทางการเมือง
โดยรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาในแตละดาน มีรายละเอียด คือ ดานการดําเนินการ อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือ ดานการประเมินผล อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.13 และดานการตัดสินใจ อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10ตามลําดับ
2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีมีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน
3. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ไดใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับปญหา และแนวทางแกไขปญหาที่สําคัญคือ 1) ดานการตัดสินใจ ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ จึงควรรักษา
มาตรฐานไวตอไป โดยมีการระดมศักยภาพของทุกคนมารวมกันในการพิจารณาในโครงการตางๆ ที่คนในทองถิ่นตองรวมกัน
พิจารณาตอไป 2) ดานการดําเนินการ ไดมีสวนรวมชวยเหลืองานตาง ๆ เพื่อพัฒนาทองถิ่นของทาน จึงควรรักษามาตรฐานไว
ตอไป โดยตองชี้แจงมีสวนรวมพัฒนาคัดกรองโครงการตาง ๆ โดยตองนําโครงการที่จําเปนมาจัดทํากอนเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ตอไป และ 3) ดานการประเมินผล ผูบริหารเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น/รองทุกขเกี่ยวกับปญหาตางๆที่
เกิดขึ้น จึงควรรักษามาตรฐานไวตอไป เปนการสรางมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อไวตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง
ทองถิ่น

สรุปและอภิปรายผล

1) จากผลการวิเคราะหขอมูล ดานที่ 1 คือ ดานการตัดสินใจ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 4 ไดมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา ซึ่งมีคาแปลผล อยูในระดับมากที่สุด ฝายบริหารสวนทองถิ่นจะเคารพความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก
เพราะฝายบริหารคือตัวแทนของทองถิ่นหรือลูกหลานของทองถิ่นนั้น ๆ ที่เลือกเขามาพัฒนาทองถิ่นของตนในการพิจารณาใน
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โครงการตาง ๆ ที่ตองมีการรับรูและตัดสินใจรวมกัน ดวยเหตุนี้ผลการวิจัยขอนี้จึงอยูในระดับทุกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นิ ร ากร พัน ธห อม ไดศึกษาวิจัยเรื่องการส งเสริ มการมี สว นรวมของประชาชนในการจั ดทํ าแผนพั ฒนาหมู บา นของ
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) กรณีศึกษาบานเนินกระบก หมูที่ 12 ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการขั้นตอนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 8 ขั้นตอน
ไดแก การมีสวนรวมในการจัดเก็บขอมูล การเตรียมการประชุมหมูบาน การประชุมหมูบาน การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน การ
ใหความเห็นชอบและรับรองแผนฯ การประสานและการใชแผนฯ การตรวจสอบและติดตามผล และการทบทวนปรับปรุงแผน
ฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ตามลําดับ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิ์ธนัชท วารุณสหรัชภณ
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลตลาดจินดา
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานปกครองสวน
ทองถิ่น ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจและดานการมีสวนรวมในผลประโยชน อยูในระดับปานกลาง สวนดานการมีสวน
รวมในการปฏิบัติดําเนินงาน และดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับนอย
2) จากผลการวิ เคราะหข อมูล ดานที่ 2 คือ ด า นการดํา เนิ นการ พบวา ข อที่ มีคา เฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ข อ ที่ 7.
มีไดมีสวนรวมชวยเหลืองานตาง ๆ เพื่อพัฒนาทองถิ่นของทาน ซึ่งมีคาแปลผล อยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา
ฝายบริหารของการปกครองทองถิ่นจะเคารพการตัดสินใจของประชาชนเปนหลัก จะใหประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ โครงการ
อยางเปดเผย และนําความคิดของประชาชนมารวมกันในการดําเนินการพัฒนาการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุเนติลักษณ ยกเทพ ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบาน
เดื่อ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบานเดื่อ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีสวนรวมอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ วนรวมอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติอลีนา ใจเพียร ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา ระดับการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเหมืองงา โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปน
รายดานจะพบวามีคาเฉลี่ยโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการมีสวนรวมในขั้นรับฟงความคิดเห็น ดานการมีสวน
รวมในขั้นใหขอมูลขาวสาร ดานการมีสวนรวมในขั้นเสริมอํานาจ ตามลําดับ
3) จากผลการวิเคราะหขอมูล ดานที่ 3 คือ ดานการประเมินผล พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 5 ไดรับเชิญเขา
ตรวจสอบแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลอยูเสมอ หากเห็นวาไมโปรงใส ซึ่งมีคาแปลผล อยูในระดับมากที่สุด เปน
เชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชน ไดมีสวนรวมในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของตําบลหนองเพรางายอยางไม
ปดบัง มีการแจงรายละเอียด ขั้นตอนการทํางาน ประโยชนของการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมอยางเปนระบบและโปรงใส
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบตามนโยบายของตําบลโดยตรง และยังสามารถนําเรื่องที่ตรวจสอบเรียก
ประชุมเพื่อระงับการกอสรางไดถาเห็นวาไมชอบธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิกุล สัจจามรรค ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มี
ผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ประเด็นการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง พบวาประชาชนจํานวนมาก มีความรูพื้นฐานในเรื่องสิทธิ และ
หนาที่ตามรัฐธรรมนูญสอดคลองกับรัฐบาลใหอํานาจหรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่นพบวา กิจกรรมที่
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมมากที่สุด ไดแก การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครลําปาง
แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความสนใจในความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงในทองถิ่น ประเด็นการขยายผลการมีสวนรวม
ในการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง คือการเขาไปมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติการหรือการดาเนินการ
ขั้นตอนการจัดสรรผลประโยชนรวมกัน และขั้นตอนการติดตามประเมินผล ซึ่งผลการศึกษาที่ไดประชาชนไมเขาไปมีสวนรวม
เพราะมีตัวแทนหรือเพื่อนบานเขาไปมีสวนรวมอยูแลว เทศบาลนครลําปางจะตองกระตุน และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดสรร ผลประโยชนรวมกันและการมีสวนรวมกันและการมีสวนรวมในการประเมินผล และไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐรินทร เฉลิมฤทธิวัฒน ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถิ่นของสตรี ใน
เขตเทศบาลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา สตรีมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถิ่นอยูในระดับ
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นอย และเมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวาสตรีมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถิ่นดานการเลือกตั้ง ดานการแสดงความ
คิดเห็น ดานการจัดตั้งและรวมกลุมผลประโยชนและดานการแสดงออกของประชาชน อยูในระดับนอยทุกดาน

ณี

ขอเสนอแนะการวิจยั

พรร

1) ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอเจาหนาที่ในการตรวจสอบเพื่อความโปรงใสของตําบลตําบล
หนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
2) ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการรวมประชุมสวนทองถิ่นของตําบลตําบลหนองเพรางาย
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
3) ควรศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการกําหนดแผนงานทองถิ่นรวมกันของชุมชนตําบลตําบลหนอง
เพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
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การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Participation of people in infrastructure Operation of Khlong Praya Bunlue
Subdistrict Administrative Organization, Lat Bua Luang District,
phra Nakhon Si Ayutthaya Province
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสราง
พื้ น ฐานขององค ก ารบริ ห าร ส ว นตํ า บลคลองพระยาบั น ลื อ อํ า เภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการ บริหารสวนตําบลคลอง
พระยาบันลื อ ที่ มี เพศ อายุ ระดับ การศึกษา และอาชีพ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดํ า เนิ น งานด า นโครงสร า งพื้ น ฐานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลคลองพระยาบั น ลื อ อํ า เภอลาดบั ว หลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคือ ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จํ า น ว น 3 0 2 ค น ซึ่ ง ไ ด จ า ก ก า ร กํ า ห น ด ข น า ด ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง โ ด ย วิ ธี ก า ร ต า ม สู ต ร คํ า น ว ณ ข อ ง
ทาโร ยามาเน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ มี
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง เดียว F-test
หรือ (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) แลวนํามาวิเคราะหและ
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
ผลการวิจัยพบวา
1) การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยา
บันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้ ง สามด า น โดยเรี ย งลํา ดั บ ตามค า เฉลี่ ย
จากมากไปหาน อ ย ได แ ก ด า นไฟฟ า แสงสว า ง ด า นระบบประปา และด า นการคมนาคม ตามลํา ดั บ
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชน ที่ มีเ พศ อายุ ระดับ การศึ กษา และอาชี พ การมี ส ว นรว มของ
ประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบัน ลือ อําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ําสามลําดับแรก คือ ควร
ใหประชาชนทุกรวมไดเขามามีสวนรวม ในการแกไขปญหาตัดสินใจ ในโครงการตาง ๆ เพื่อความโปรงใส ควรใหเจาหนามีสวน
เขามาตรวจสอบโครงการในแตละดานอยางสม่ําเสมอ ใหเหมาะสมกับงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลใหคุมคาที่สุด และควรมีการประชาสัมพันธแจงขอมูลการทํางานอยางเปดเผยเพื่อใหประชาชนรับทราบ
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, โครงสรางพื้นฐาน, ประชาชน
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The Objectives of this paper are as follows: 1) to study people's participation in an infrastructure
operation of Khlong Praya Bunlue Subdistrict Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province, 2) to compare the people's participation in the infrastructure operation of
Khlong Praya Bunlue Subdistrict Administrative Organization, classified by gender, age, education [eve[ and
occupation, and 3) to suggest guidelines for people's participation in the infrastructure operation of Khlong
Praya Bunlue Subdistrict Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province.
The sample group used in this research was 302 people in Khlong Praya Bunlue Subdistrict
Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, which were
determined by the sample size determination of Taro Yamane's. The instrument used for data collection
was a 5-rating scale questionnaire of 15 questions with a reliability of 0.90. The statistics used in the data
analysis were percentage, mean, standard deviation (S.D.), hypothesis testing, t-test, the analysis of variance
with on-way F-test (One-Way ANOVA). If any differences were found, it would be tested in pair by Scheffe's
method with computerized analyze and process.
The resutts showed that:
1) People's participation in the infrastructure operation of Khlong Praya Bunlue Subdistrict
Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, was at a high level
in overall of all three aspects arranged in descending order of average value as follows: electric lighting,
water supply system and transportation.
2) The hypothesis testing results revealed that the people classified by gender, age, education
level and occupation, had participation in the infrastructure operation of Khlong Praya Bunlue Subdistrict
Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province in overall and in each
aspect with no different inconsistent with the assumptions set.
3) The recommendation on people's participation in infrastructure operation of Khlong Praya
Bunlue Subdistrict Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province in
the respective levels were as follows: authorizing all people to participate in decision making in various
projects for transparency, allowing officers to regularty inspect each aspect of the projects for worth and
most cost-effective budget in the implementation of Subdistrict Administrative
Organization, and supporting openly public relation on work performance for peopte's acknowledgment.
Keywords: Participation, lnfrastructure, Peopte

มหา

องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ตํ า บลและองค ก ารบริห ารสว นตํ า บล พ.ศ. 2537 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคข องการจั ด ตั้ ง เพื่ อ กระจายอํ า นาจการปกครอง
(Decentralization) ใหประชาชนในทองถิ่นระดับตําบลไดมีโอกาสเรียนรูแกไขปญหาในชุมชนของตนเอง และมีสวนรวม
ทางการเมื อ งการปกครอง(Political Participation) หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า ปกครองตนเอง (Local Self government)
ตามระบอบประชาธิ ป ไตย หลั ก การสํ า คั ญ ในการจั ด ระเบี ย บการปกครองประเทศ คื อ “หลั ก การกระจายอํ า นาจ”
ซึ่งรัฐบาลตองจัดใหมีและสงเสริมรูปแบบการปกครองของประชาชนขึ้นในทองถิ่นตาง ๆ ใหสมบูรณที่สุด (วุฒิสาร ตันไชย,
2557: 13)
การพัฒนาทองถิ่ นจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเขามามีสวนรวมมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ความรู ความสามารถ ความรับ ผิดชอบตอ ประชาชน เปรีย บเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหวางป จจุบัน และอนาคต ถา หาก
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ประชาชน มีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาทองถิ่นก็จะตรงตามความตองการ
ของประชาชน ทําใหเกิดพลัง ทําใหเกิดความสําเร็จ ตามที่คาดหวังไว แมวาองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือจะได
ดําเนินงานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมาอยางตอเนื่องรวมทั้งใช งบประมาณเปนจํานวนมากแตยังไมเคยมีการศึกษาวิจัย
การมีสวนรวมของประชาชนอยา งเปนระบบ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญอยา งยิ่ ง แตการมีสวนรวมของ
ประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือที่จะสะทอนถึงปญหาความตองการของ
ประชาชน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล
คลองพระยาบันลือและความมุงหวังสูงสุดคือ การตอบสนองความ ตองการของประชาชนไดเต็มที่และคุมคาเหมาะสมกับ
งบประมาณที่จัดสรรลงไป
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเขตการปกครอง 7
หมู บ า น สภาพพื้ นที่ทํา การเกษตรเปนสว นใหญ ซึ่ง ภายในพื้ นที่ข ององคก ารบริห ารสว นตํ าบลคลองพระยาบัน ลือ ด า น
โครงสรางพื้นฐานไมวาจะเปนการคมนาคมขนสง ไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ยังเปนความตองการของประชาชนในหมูบาน
สะทอนไดจ ากการออกประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบลการเสนอโครงการอันดับแรก ๆ ของทุ กชุ ม ชนสิ่งที่
ประชาชนตองการคือการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานการจัดบริการสาธารณะ
ระดับชุมชน เกี่ยวของกับการกินดีอยูดีของประชาชนในแทบทุกดาน การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ผานมาจะ
พบวามุงเนนทางดานโครงสรา งพื้นฐานเปนสวนใหญ ซึ่งเปนการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกลํ าดั บแรกใหแกป ระชาชน
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ ไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการศึกษาการมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับบริการโดยตรง เพื่อประเมินผลการมีสวนรวมและเปน
การรับทราบปญหาของการใหบริการที่มีตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะแสดงใหเห็นวามีความจําเปนตองการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน อยางตอเนื่องตอไปอยางไร เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ สามารถใหการมีสวนรวม
ของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางพื้นฐานจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาที่จะทําใหการบริการประชาชน
ไดรับความสะดวก อันเปนพื้นฐานของการพัฒนาหมูบาน ชุมชน ใหมีความเจริญยิ่งขึ้นตอไป (องคการบริหารสวนตําบลคลอง
พระยาบันลือ, 2561: 21)
ดังนั้น ผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยใน
ครั้งนี้ เพื่อใชเปนขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

วิทย

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหาร สวนตําบล
คลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการ บริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยูธยา
จํานวน 302 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนรวมทั้งสิ้น 302 คน โดยใชวิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
คํานวณของ “ทาโร ยามาเน” (Taro Yamane) ลําดับตอไปนํามากําหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง คํานวณโดยใชวิธีการเทียบ
บัญญัติไตรจากสูตรการกระจายตามสัดสวน
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เครื่องที่มีใชในการเก็บขอมูล การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบเชิงปริมาณเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ได
ดําเนินการตามขั้นตอน มีดังนี้ โดยศึกษาจากเอกสาร ตําราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ“การมีสวน
รวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ ตําบลคลองพระ
ยาบั น ลื อ อํ า เภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการกํ า หนดกรอบแนวคิ ด และสรา ง
แบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ เพื่อใหไดขอคําถามที่มีความครอบคลุมดาน
เนื้อหาความสมบูรณของภาษา ความเที่ยงตรงของขอความและตรงตามวัตถุป ระสงคของ การวิ จัย นํ าแบบสอบถามที่
สมบูรณ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษาแลวนําไปแกไขการหาคุณภาพเครื่องมือที่จัดทําขึ้นนี้ ประกอบดวย การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยคา
ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาตามสูตร (Index of Objective Congruence : IOC) โดยเลือก
ขอคําถามทีม่ ีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป นํามาวิเคราะหคาความเชื่อถือได (Reliability) โดยแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางที่ไม
ใชกลุมตัวอยางจริง (TryOut) แตมีคุณลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง จํานวน 30 ชุด และนําไปหาคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใชวิธีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค
(Cronbach)
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช การวิเคราะหขอมูล (Data Analyzed) และการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการประมวลผล
ในการวิเคราะหขอมูลดวยวิธกี าร ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลตามปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ โดยหา
ค าสถิติ พื้นฐาน ไดแก คาการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และอธิบ ายสถานภาพของผู ตอบ
แบบสอบถามในตารางประกอบคําการบรรยาย
2. วิเคราะหเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ โดยวิธีการ หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอ
ในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย
3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดํา เนิ น งานดา นโครงสรา งพื้น ฐาน ขององคก ารบริห ารสว นตํา บลคลองพระยาบั น ลื อ อํ า เภอลาดบั วหลวง จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใชการ
ทดสอบสมมติฐาน (t-test) และการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA/F-test) เมื่อพบความแตกตาง
จะเปรียบเทียบ หาคาความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ (LSD) Least Significant Difference

มหา

วิทย

1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
1) จําแนกตามเพศ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 50.7
และรองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 49.3
2) จําแนกตามอายุ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 31 – 45 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 34.8
รองลงมา ไดแก อายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 25.8 อายุ 18 – 30 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.5
และอายุนอยที่สุด 46 – 60 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 16.9 ตามลําดับ
3) จําแนกตามระดับการศึกษา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญตามระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาเปนระดับประถมศึกษา จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 25.7 ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และนอยที่สุด ไดแก ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยและ 7.0 ตามลําดับ
4) จําแนกตามอาชีพ ประชาชนทีต่ อบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 52.3
รองลงมา มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 29.8 อาชีพพนักงาน/ลูกจางเอกชน จํานวน 36 คน
คิดเปน รอยละ 11.9 และนอยที่สุด คือ อาชีพรับราชการ/งานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยูยา ทั้ง 3 ดาน มีดังนี้
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หานอยที่สุด ดังนี้ 1) ทานมีสวนรวมในการปรับปรุงผิวจราจรใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงซอมแซมถนนมาก
นอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.22 2) ทานมีสวนรวมในการซอมแซมถนนภายในเขต อบต. มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.06 3)
ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารดานการคมนาคมขนสง ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือมากนอยเพียงใด มี
คาเฉลี่ย 4.05 4) ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกอสรางปรับปรุงถนนที่ใชสัญจรในหมูบานมีความสะดวกมาก
นอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 3.99 และ 5) ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงาน ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ใหเปนโครงการคงทน
ถาวรมากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ
2) ดานไฟฟาแสงสวาง พบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไป
หานอยที่สุด ดังนี้ 1) ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลซอมแซม และบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ มากนอย
เพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.33 2) ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารดานไฟฟาแสงสวาง ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยา
บันลือ มากน อยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.26 3) ทานมีสวนรวมในการจัดใหมีอุปกรณไฟฟา ที่จํ าเป นเพื่ อความสะดวกในการ
ดําเนินงานการบํารุงไฟฟา มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.15 4) ทานมีสวนรวมในการขยายและเพิ่มจํานวนโคมไฟฟาสองทาง
ในเขต อบต. มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.13 ตามลําดับ และ5) ทานมีสวนรวมในการเสนอปญหาความเดือดรอนในการใช
ไฟฟา มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.12 ตามลําดับ
3) ดานระบบประปา พบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหา
นอยที่สุด ดังนี้ 1) ทานมีสวนรวมในการเสนอปญหาความเดือดรอนในการใชน้ํา มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.22 2) ทานมี
สวนรวมในการจัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาดในที่สาธารณะ และจัดซอมแซมทอประปาที่ชํารุดเสียหาย มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย
4.20 3) ทา นมีสวนรวมรับ รูขอมูลขาวสารดานระบบประปา ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ มากนอย
เพียงใดมีคาเฉลี่ย 4.06 4) ทานมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบประปาใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางทั่ง
ถึง มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 3.96 และ 5) ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบูรณะ ซอมแซม ระบบประปา
รวดเร็วทันตอเวลาและเหตุการณ มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ
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การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยา
บันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม ทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา องคการ
บริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ ไดเรงพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนสง เชนปรับปรุงถนนใหมีสภาพพรอมใช
งาน ไมเปนหลุมเปนบอ ใหเพียงพอกับความตองการของ ประชาชน เพื่อใหสามารถรองรับความเจริญกาวหนาของทองถิ่นใน
อนาคต เพื่อประโยชนตอประชาชนในทองถิ่น รวมถึง ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู ใหมีสภาพที่สม
บูรณใหใชการไดดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางเต็มที่และเรงรัดขยายเขตไฟฟา
สาธารณะและประปา ใหครอบคลุมทุกพื้นที่จึงสงผลใหประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานในแตละขอมีประเด็นที่นํามาอภิปรายไดดังนี้
1) ดานการคมนาคมขนสง ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตํ า บลคลองพระยาบั น ลื อ โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ ภิ ป รายได ว า ประชาชนในตํ า บลคลองพระยาบั น ลื อ
มีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการคมนาคมขนสง และมีสวน
รวมในการปรับปรุง ซอมแซมถนนภายใน อบต. เปนอยางดี
ขอที่มีคา เฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ขอที่วา “การมีสวนรวมในการปรับปรุงผิวจราจรใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ปรับปรุงซอมแซมถนนมากนอยเพียงใด” ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ไดมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงผิวจราจรไมใหเปนหลุมเปนบอมีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางประชาชนกับรัฐเปนอยางดี
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอที่วา “การมีสวนรวมในการเสนอแผนงาน ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ใหเปน
โครงการคงทนถาวรมากนอยเพียงใด” ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ คอนขางที่จะมีสวน
รวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ในการเสนอแผนงานในโครงการตาง ๆ ไดอยางสมควร
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2) ดานไฟฟาแสงสวาง โดยรวมอยูในระดับมาก ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยา
บันลือ มีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานดานไฟฟาแสงสวาง และมีสวน
รวมในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลซอมแซม และบํารุงรักษาไฟฟา
ข อ ที่มี คา เฉลี่ย มากที่ สุด ไดแ ก ขอ ที่วา “ทา นมีสว นรว มรับ รูข อ มูลข า วสารเกี่ ย วกั บ การดู แ ลซอ มแซม และ
บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ มากนอยเพียงใด” ทั้งนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ไดมีสวนรวมในการ
รับรูขอมูลขาวสาร ในการจัดระบบติดตั้งไฟฟาสาธารณะของหมูบานมีความสวางเพียงพอ มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะมีความ
เหมาะสมในจุดที่ปองกันเหตุรายและจัดระบบติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบกอนมีการติดตั้งไฟฟาเพื่อใหประชาชนไดประโยชนและ
ขอที่มีคา เฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอที่วา “ทานมีสวนรวมในการเสนอปญหาความเดือดรอนในการใชไฟฟา มากนอย
เพียงใด” ทั้งนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ในการเสนอปญหาความเดือดรอนบางครั้งอาจจะไม
ครอบคลุมเทาที่ควร
3) ดานระบบประปา โดยรวมอยูในระดับมาก ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยา
บันลือ มีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานดานระบบประปา ประชาชนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระบบน้ําประปาภายในหมูบานของทานสะอาดไดมาตรฐาน มีความเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ขอที่วา “ทานมีสวนรวมในการเสนอปญหาความเดือดรอนในการใชน้ํา มากนอย
เพียงใด” ทั้งนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ไดมีสวนรวมประชุมแกไขปญหาความเดือดรอนในการใช
น้ําอุปโภค บริโภค ใหประชาชนมีประโยชนสูงสุด ซึ่ง
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอที่วา “ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบูรณะ ซอมแซม ระบบ
ประปา รวดเร็วทันตอเวลาและเหตุการณ มากนอยเพียงใด” ทั้งนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ อยาก
ใหมีสวนรับรูขอมูลขาวสารในการซอมแซมระบบประปา ใหมีความพรอมสําหรับการใชงานตลอดเวลา
ผลการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ ตางกันดังนี้
พบวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาด
บัวหลวง โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล โดยรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ที่มีเพศตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดํา เนิ น งานดา นโครงสรา งพื้น ฐานขององคก ารบริห ารสว นตํ า บลคลองพระยาบั น ลื อ อํา เภอลาด
บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตางกัน
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตํา บลคลองพระยาบั นลือ อําเภอลาดบั วหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา
การมีสวนรวมประชาชนที่มีเพศตางกันมีความรูความเขาใจในทั้ง 3 ดาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ การมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปจจุบันความคิดเห็นของประชาชนไมวาจะเปนเพศชาย หรือเพศหญิง ตางก็มีความ
ตองการในการพัฒนาทองถิ่น ตองการถนนที่ดี ไฟฟาสวาง น้ําประปาไหลสะดวก ซี่งความตองการพื้นฐานเหลานี้ทุกเพศมี
ความตองการไมตางกัน
สมติฐ านที่ 2 ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ที่มีอายุตางกันมีความเห็ นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตางกัน
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อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรา ง
พื้ นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อํา เภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทั้ง 3 ดา น ไม
แตกตางกัน ที่เปน เชนนี้อธิบายไดวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีอายุตา งกันมีความรูความเข าใจในทั้ง 3 ดาน โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อํา เภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป จจุ บัน ความคิดเห็นของ
ประชาชนไมวาจะเปนเพศชาย หรือเพศหญิง ที่มีอายุในแตละชวง ก็มีความตองการในการพัฒนาทองถิ่น ในดานตาง ๆ ซี่ง
ความตองการพื้นฐานเหลานี้ทุกอายุมีความตองการไมตางกัน
สมมติฐานขอที่ 3 ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตางกัน
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนดาน
โครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ดาน
ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีอายุตางกันมีความรูความเขาใจในทั้ง 3 ดาน โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อํา เภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป จจุ บัน ความคิดเห็นของ
ประชาชนไมวาจะเปนเพศชาย หรือเพศหญิง ที่มีอายุในแตละชวง ก็มีความตองการในการพัฒนาทองถิ่น ในดานตาง ๆ ซี่ง
ความตองการพื้นฐานเหลานี้ทุกอายุมีความตองการไมตางกัน
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ที่มีอาชีพตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตางกัน
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอาชีพตางกัน
มีความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาด
บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานดาน
โครงสรางพื้นฐานเปนอยางมาก เนื่องจากมีผลความเปนอยูของประชาชน จึงมีการจัดสรรงบประมาณจํานวนมาก เพื่อใชใน
การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งเปนไปตามความตองการของประชาชนทุกกลุมทุกอาชีพ ที่ไดเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

วิทย

1) ควรศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
พระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
2) ควรศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานการพั ฒนาดานโครงสรางพื้ นฐาน ของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
3) ควรทําการเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในเรื่องบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภัฏร

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ
ของแรงงานนอกระบบในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 4 ดาน คือ ดานสิทธิประโยชนทดแทน, ดานวิธีการสมัคร
เปนผูประกันตน, ดานชองทางการชําระเงินสมทบ และดานอัตราเงินสมทบ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือ กลุมผูประกันตนตามมาตรา 40 ที่อยูในระบบประกันสังคมในพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน
394 คน จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นที่มีตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหานอยที่สุด มีดังนี้ 1) ดานชองทางการชําระเงินสมทบ มีคาเฉลี่ย 3.93 2) ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตน มีคาเฉลี่ย
3.90 3) ดานอัตราเงินสมทบ มีคาเฉลี่ย 3.86 และ 4) ดานสิทธิประโยชนทดแทน มีคาเฉลี่ย 3.66 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบพบวาผูประกันตนตาม
ภาคสมัคร พบวาผูประกันตนตามภาคสมัครใจ ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ โดยรวม
ทั้ง 4 ดานไมแตกตางกัน ผูประกันตนตามภาคสมัครใจที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ โดยรวมทั้ง 4 ดานแตกตางกัน และไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ คือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธผานสื่อในทุก ๆ ดาน ควรมีการอบรมเครือขายประกันสังคมเพื่อ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนกรณีตาง ๆ แกผูประกันตน แรงงานนอกระบบและผูที่มีความเกี่ยวของ ควรพิจารณา
เพิ่มเครือขายรับสมัครประกันสังคมมากขึ้น มีการประชาสัมพันธวิธีการสมัครเปนผูประกันตนใหมากขึ้น และใหแรงงานนอกระบบ
สามารถสมัครผานอาสาสมัครแรงงาน(อสร.) ไดรวมถึงใหสามารถสมัครการสมัครเปนผูประกันตน ณ จุดบริการอื่นนอกจากสํานักงาน
ประกันสังคม ควรเพิ่มชองทางการชําระเงินสมทบผาน Online Banking หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคาร และมีขอความ SMS แจง
การชําระเงินสมทบ
คําสําคัญ : ความคิดเห็น, การตัดสินใจ, ผูประกันตน, แรงงานนอกระบบ

Abstract

มหา

The research aims to study and compare opinions of informal workers toward decision - making to
voluntary insurers in Mueang District, Samutprakan Province in 4 aspects : the compensation benefits, the applying
method, the contribution payment method and the rate of contributions. The data of this quantitative research were
collected by questionnaires from 394 samples of insured persons under section 40 in the social security system in
Mueang District, Samut Prakan Province. The results showed that : The level of opinion towards the decision to
become a voluntary insurer of informal workers in the area of Mueang District, Samut Prakan Province as a whole
in all aspects was at a high level sorted in descending order of average as follows : 1) the contributions payment
showing the average score of 3.93, 2) the applying method showing the average score of 3.90, 3) the rate of
contributions showing the average score of 3.86, and 4) compensation benefits showing the average score of 3.66,
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respectively. Hypothesis test comparison between personal factors and opinions towards the decision to
apply for voluntary insured of informal workers in Muang District, Samut Prakan Province. It was found that
the voluntary insurers with different sexes had opinions on the decision to become a voluntary insurer of
informal workers in the area of Mueang District, Samut Prakan Province, including all 4 aspects there were
not different. Voluntary insured persons with different age, education level, occupation, monthly income
had different opinions about the decision to become a voluntary insurer of informal workers in the area of
Mueang District, Samut Prakan Province, including all 4 aspects. The proposed policies for the Social Security
Office Samut Prakan Provincial showed that the public relations through the media in every aspect should
be increased, social security network training should be conducted to create knowledge and understanding
about benefits in various cases to the insured informal workers and related persons, increase more social
security recruitment networks, the application should be accessed through the Labor Volunteer (PSU) and
other service points besides the Social Security Office. The contribution payment method should be able
to pay via Online Banking or the bank's application, and have an SMS message informing the payment of
contributions.
Keywords : opinion, decision – making, insurer, informal workers
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ปญ หาแรงงานนอกระบบในปจจุบัน ที่ทํางานโดยไมมีสัญ ญาจางหรือไมมีน ายจางตามกฎหมายแรงงาน หรือผู
ประกอบอาชีพอิสระและไมไดรับการคุมครอง คือไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน และไมมีคาจางหรือคาตอบแทนที่
แนนอน ขอมูลการสํารวจแรงงานนอกระบบ ป 2563 จากสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวามีแรงงานนอกระบบซึ่งเปนผูที่ทํางาน
แตไมไดรับความคุมครอง หรือไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานถึงรอยละ 53.8 ของผูทํางานทั้งหมด 37.9 ลานคน
และจากขอมูลยังพบวาแรงงานนอกระบบเหลานี้อยูในภาคเกษตรกรรมเปนสวนใหญ และมีการศึกษาไมสูงนักและพบวารายได
ที่ไดรับคอนขางนอย หากแรงงานนอกระบบเหลานี้ไมไดรับความชวยเหลือ และสรางโอกาสใหดีขึ้น เมือ่ มีอายุมากขึ้นจะสงผล
กระทบตอสังคมในอนาคตตอไป(สํานักงานสถิติแหงชาติ,2563)
การชวยเหลือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงานนอกระบบอยางหนึ่งคือการสรางหลักประกันทางสังคม ซึ่งการ
ประกันสังคม คือ การสรางหลักประกันสังคมในการดํารงชีวิตในกลุมของ สมาชิกที่มีรายไดและจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบ ในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบตุ ร
ชราภาพและการวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายไดอยางตอเนื่อง สํานักงานประกันสังคมซึ่งเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนประกันสังคมใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สงเสริมความยุติธรรมทางสังคม
สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน ยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของผูใชแรงงานใหสูงขึ้น จึงไดมีการขยาย
หลักประกันทางสังคม ตามมาตรา 40 ขึ้นมา เพื่อสรางระบบการดูแลคุมครองกลุมแรงงานนอกระบบอยางครอบคลุมและ
ทั่วถึง ผูประกันตนตามมาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพ หรือแรงงานอิสระ ไมเปนผูประกันตนมาตรา 33 หรือ
ผูประกันตนมาตรา 39 โดยไดรับความคุมครองมากที่สุด 5 กรณี ไดแก ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย ชรา
ภาพ และสงเคราะหบุตร ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ในภาวะที่เศรษฐกิจกําลังสงผลกระทบอยางรุน แรงตอผูมีรายไดนอย
สํานักงานประกันสังคมไดเปดโอกาสใหกลุมแรงงานนอกระบบสมัครเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 ให
รั ฐบาลและผูป ระกั นตนรว มกั นรับ ภาระคา ใช จ า ยและปรับ ชุ ดสิท ธิ ประโยชน ให ส อดคล อ งกับ ความตอ งการและกํ าลั ง
ความสามารถในการจ ายของแรงงานนอกระบบ การขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบเป นการสราง
หลักประกัน และเปนการคุมครองทางสังคมใหกับประชาชนในการดํารงชีวิต ไดมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพราะแรงงานนอกระบบ
เหลานี้สมควรที่จะ ไดรับความคุมครองใหเกิดความมั่นคงในชีวิต และสังคมดวยระบบความมั่นคงทางสังคม การสรางความ
มั่นคงทางสังคมตามหลักการของประกันสังคม(สํานักงานประกันสังคม,2564)
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาการที่แรงงานนอกระบบเหลานี้จะตัดสินใจเขามาเปนผูประกันตนภาคสมัครใจเพื่อรับความ
คุมครองจากประกันสังคมนั้น มีองคประกอบที่เปนปจจัยสําคัญใดบาง จากการศึกษางานวิจัยของ ธัญภรณ เรือนดี (2558)
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ำไพ
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เรื่อง “การรับรูและการเขารวมในระบบหลักประกันสังคมแบบสมัครใจ (มาตรา 40)” พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขา
รวมตามหลักประกันสังคมแบบสมัครใจ (มาตรา 40) เปนอันดับ 1 คือ ดานการจายเงินสมทบ ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการที่
แรงงานนอกระบบเหลานี้ ล วนแตเปนแรงงานที่มีรายไดไมแ นนอน จึงทําใหประเด็นที่เกี่ยวกั บการจายเงินสมทบ จึ งเปน
ประเด็นที่แรงงานนอกระบบ หรือผูที่มีรายไดไมแนนอนเหลานี้ ไดใหความสําคัญในการตัดสินใจเปนลําดับแรก จากการศึกษา
งานวิจัยของ ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (2563) ไดวิจัยเรื่อง
“การศึกษาเรื่องการขยายความคุมครองแกแรงงานนอกระบบเขาสูการเปนผูประกันตนตามมาตรา 40” พบวา ปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจของผูที่ยังไมเปนผูประกันตนและสนใจสมัครมาตรา 40 สาเหตุเนื่องจากอัตราเงินสมทบ เพราะแรงงานนอก
ระบบมีรายไดต่ํา ไมสามารถจายสมทบไดตอเนื่อง และชองทางการชําระเงินสมทบ เนื่องจากแรงงานนอกระบบไมสะดวกใน
การเดินทางไปจายสมทบทุกเดือน จากการศึกษางานวิจัยของ รวิวรรณ วัฒนพาณิช (2554) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอความคิดเห็นของผูประกอบอาชีพอิสระที่มีตอการประกันสังคมตามมาตรา 40 ศึกษากรณีผูประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร” พบวาการรับรูขอมูลสิทธิป ระโยชนของมาตรา 40 ชองทางในการไดรับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว (การจายเงินสมทบ และการรับประโยชนทดแทน) และสถานที่ที่สะดวกในการจายเงินสมทบและรับสิทธิประโยชน มี
ผลตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตน อยูในระดับมาก การสรางหลักประกันที่มั่นคงในการดํารงชีวิต การรับรูขอมูลสิทธิ
ประโยชนของมาตรา 40 ชองทางในการไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว (การจายเงินสมทบ และการรับประโยชนทดแทน) และ
สถานที่ที่สะดวกในการจายเงินสมทบและรับสิทธิประโยชน มีผลตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตน จากการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวของผูวิจัยไดกําหนดเปนตัวแปรตามที่ใชในการวิจัยเปนปจจัยในการตัดสินใจเขามาเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ 4 ดาน
ไดแก ดานสิทธิประโยชนทดแทน, ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตน, ดานชองทางการชําระเงินสมทบ และดานอัตราเงิน
สมทบ เพื่อใชในการวิจัยเรื่องความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนําผลการวิจัยมาเผยแพรและเสนอแนะแนวทางการแกปญหาสวัสดิการสังคมของ
แรงงานนอกระบบ จูงใจแรงงานนอกระบบเหลานี้เขาสูระบบประกันสังคม เปนการสรางโอกาสหรือชดเชยดานสวัสดิการสังคม
ทั้งยังยกระดับและสรางความเสมอภาคตอกลุมแรงงานนอกระบบใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งกับตัวแรงงานเอง และครอบครัว
ตอไป

วิทย

าลัย

1. เพื่อ ศึก ษาความคิด เห็น ตอ การตัดสิน ใจสมัค รเปน ผูป ระกัน ตนภาคสมัค รใจของแรงงานนอกระบบในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกับการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ
ของแรงงานนอกระบบในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อ เสนอแนะแนวทางตอ การตัด สิน ใจสมัครเปน ผูป ระกัน ตนภาคสมัค รใจของแรงงานนอกระบบในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

ประชากรที่ ใชในการวิจัย ได แ ก ผูป ระกัน ตนตามมาตรา 40 ที่ อ ยูใ นระบบประกั น สั งคมในพื้น ที่ อํ า เภอเมือ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 27,895 คน ใชวิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 โดยไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองเก็บขอมู
ลจํานวน 394 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ไดแก 1) ขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได 2) แบบสอบถาม
เกี่ ยวกับความคิดเห็นต อการตัดสินใจเปนผูป ระกั นตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่อํ าเภอเมื อ ง จังหวั ด
สมุทรปราการ จํานวน 20 ขอ 3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ เพื่อนําไปสูการพัฒนาการ
บริการและการกําหนดสิทธิประโยชนใหเหมาะสมกับประชาชนตอไป จํานวน 4 ขอ คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช
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วิธีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α = Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับที่ระดับ 0.949
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพื่อ
คํ า นวณหาคา สถิ ติสํา หรับ ตอบวัต ถุป ระสงค แ ละสมมติฐ านการวิจัย สถิ ติที่ใ ช ในการวิเ คราะห ข อ มู ล ได แ ก คา ความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑥̅) คา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสถิติ
อนุมาน ไดแก การทดสอบคา (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test or One –Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต า งอย า งมีนั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ จะทดสอบความแตกตา งของค า เฉลี่ ย เป น รายคูดว ยวิ ธี ก ารของ LSD (Least
Significant Difference)

ำไพ

ผลการวิจัย

ราช

ภัฏร

1. ปจจัยสวนบุคคลของผูประกันตนตามมาตรา 40 เปนเพศหญิง รอยละ 66.2 และเพศชาย รอยละ 33.8 สวนใหญ
มีอายุในชวง 51-59 ป รอยละ 26.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 33.2 ประกอบอาชีพรับจาง/รับเหมา รอยละ 33
และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 3,001 - 6,000 บาท รอยละ 53.6
2. ระดับ ความคิดเห็น ที่มีตอ การตัดสินใจเปน ผูประกัน ตนภาคสมัค รใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้น ที่อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุด
ไปหานอ ยที่สุด ดัง นี้ 1) ดา นชอ งทางการชํา ระเงินสมทบ มีคา เฉลี่ย 3.93 มีคา สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.66 2) ดา น
วิธีการสมัครเปนผูประกันตน มีคาเฉลี่ย 3.90 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 3) ดานอัตราเงินสมทบ มีคาเฉลี่ย 3.86
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และ 4) ดานสิทธิประโยชนทดแทน มีคาเฉลี่ย 3.66 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91
3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมั ครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของ
แรงงานนอกระบบในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบวาผูประกันตนตามภาคสมัครใจ ที่มีเพศตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการตัดสินใจเปนผูป ระกันตนภาคสมัครใจ โดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูป ระกันตน
ตามภาคสมัครใจ ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจในดานอัตราเงินสมทบแตกตาง
กัน ผูประกันตนตามภาคสมัครใจ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจ
เปนผูประกันตนภาคสมัครใจ โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1

มหา

วิทย

าลัย

ตารางที่ 1 สรุปผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของ
แรงงานนอกระบบในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ดานสิทธิ ดานวิธีการ
สมมติฐาน
สถิตทิ ดสอบ โดยรวม
ประโยชน สมัครเปน ดานชองทาง ดานอัตราเงิน
ทดแทน ผูประกันตน การชําระ
สมทบ
เงินสมทบ
เพศ
t-test
0.515
0.254
0.395
0.571
0.005*
อายุ
F-test
0.000*
0.000*
0.000*
0.004*
0.23
ระดับการศึกษา
F-test
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.001*
อาชีพ
F-test
0.001*
0.08
0.000*
0.022*
0.05
รายไดตอเดือน
F-test
0.03*
0.20
0.06
0.10
0.01*
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผูประกันตนภาคสมัครใจไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัคร
ใจของแรงงานนอกระบบในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในแตละดาน ดังนี้
ดานสิทธิประโยชนทดแทน คือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธผานสื่อในทุก ๆ ดาน เชน สื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อโฆษณา
ตามรถบริการสาธารณะ สื่อออนไลน สื่อสังคมออนไลน ควรมีการอบรมเครือขายประกันสังคมเพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนกรณีตาง ๆ แกผูประกันตน แรงงานนอกระบบและผูที่มีความเกี่ยวของกับผูประกันตนไดทราบถึงสิทธิ
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ประโยชนที่ผูป ระกั นตนจะไดรับ และเงื่อนไขในการขอรับ สิทธิป ระโยชนทุกกรณี นอกจากนี้ควรมีการพิ จารณาเพิ่ มสิทธิ
ประโยชนใหมากขึ้นเทียบเทากับสิทธิประโยชนของผูประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 อีกดวย เชน ควรเพิ่มสิทธิประโยชน
กรณีเสียชีวิต(เพิ่มเงินคาทําศพ) ควรเพิ่มสิทธิประโยชนกรณีเจ็บปวย(เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได) ควรเพิ่มสิทธิประโยชน
กรณีสงเคราะหบุตรใหมากขึ้น ควรเพิ่มสิทธิประโยชนกรณีชราภาพใหมีบํานาญรายเดือนดวย ควรเพิ่มสิทธิประโยชนกรณีทัน
ตกรรม ควรเพิ่มสิทธิประโยชนกรณีคลอดบุตร ควรมีการคุมครองในดานคารักษาพยาบาลเลือกโรงพยาบาลประกันสังคมได
และควรเงินสมทบสําหรับกรณีชราภาพ
ด า นวิ ธี ก ารสมั ครเปน ผูป ระกั น ตน คื อ ควรเพิ่ มหน ว ยบริ ก ารรับ สมั ค รผู ป ระกั น ตน ควรมี เ ครือ ข า ยรับ สมั ค ร
ประกันสังคมมากขึ้น และสามารถสมัครผานอาสาสมัครแรงงาน(อสร.) รวมถึงจุดบริการอื่นนอกจากสํานักงานประกันสังคม
เชน สํานักงานเขต/ที่วาการอําเภอ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเทศบาล
ดานชองทางการชําระเงินสมทบ คือ ควรมีบริการชําระเงินสมทบยอนหลัง, บริการรับชําระเงินสมทบผานเครือขาย
ประกันสังคม, บริการชําระเงินสมทบผานแอปพลิเคชั่นของธนาคารได รวมถึงมีขอความ SMS แจงการชําระเงินสมทบ และ
ควรเพิ่มชองทางการชําระเงินสมทบผาน Online Banking หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคารดวย
ดานอัตราเงินสมทบ คือ ควรลดอัตราเงินสมทบลง ควรเพิ่มทางเลือกในอีกอัตราเงินสมทบที่สูงขึ้นเพื่อรองรับกลุม
แรงงานนอกระบบที่มีรายไดสูง พรอมกับการเพิ่มสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหครอบคลุม

ภัฏร

สรุปและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ความคิ ดเห็นที่มี ตอการตัดสินใจเปนผู ประกันตนภาคสมั ครใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้ นที่ อําเภอเมื อง จั งหวัด
สมุทรปราการโดยรวมทุกดานทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เชนนี้อภิปรายไดวา การตัดสินใจเขาเปนผูป ระกันตนภาคสมัครใจของแรงงาน
นอกระบบ ในดานสิทธิประโยชนทดแทน ดานวิธีการสมัครเปนผูป ระกันตน ดานชองทางการชําระเงินสมทบ และดานอัตราเงินสมทบมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเขาเปนผูประกันตนภาคสมัครใจเทา ๆ กัน หากพิจารณาเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นที่มีตอการ
ตั ดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจในดานชองทางการชําระเงินสมทบมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คื อ ดานวิธีการสมัครเปน
ผูประกันตน ดานอัตราเงินสมทบ และ ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานสิทธิประโยชนทดแทนตามลําดับ
ดานชองทางการชํ าระเงินสมทบมีคา เฉลี่ยสูงที่สุด เชนนี้อภิปรายไดวา ดานชองการในการชํ าระเงิน สมทบของ
สํานักงานประกันสังคมมีชองทางหลากหลายเหมาะสมกับการใชชีวิตประจําวันของผูประกันตน ไมวาจะเปนการชําระเงิน
สมทบ ณ สํา นักงานประกันสังคม การชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร การหักผานบัญชีธนาคาร เคานเตอรเทสโกโลตัส
เคานเตอรบิ๊กซี CenPay ตูบุญเติม และ เคานเตอรเซอรวสิ (เซเวน-อีเลฟเวน) ผูประกันตนจึงใหความสําคัญมากที่สุด เพราะไม
ตองการเสียสิทธิประโยชนตาง ๆ จากการขาดการนําสงเงินสมทบในแตละเดือน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พิทยา บวรวัฒนา
(2535) ที่กลาวถึงองคประกอบของการตัดสินใจ ไว 3 องคประกอบไดแก 1) ผูตัดสินใจตองสามารถจัดลําดับความสําคัญของ
เปาหมายตางๆที่ตองการจะบรรลุไดวาเปาหมายใดสําคัญกวาเปาหมายใดอยางแนชัดแจมแจง 2) ผูตัดสินใจตองรูแนวทาง
ปฏิบัติทุกแนวทางอยางถองแทวาแตละแนวทางจะสงผลอยางไรบางตอการบรรลุเปาหมายและ 3) ผูตัดสินใจตองมีความรูและ
มีความสามารถในทางจิตวิทยาที่จ ะเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการมากที่สุด และ
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวของ วิชัย โถสุวรรณจินดา(2535) ที่กลาวถึงประเภทของการตัดสินใจตามสถานการณที่เกิดขึ้นวา
การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน เปนการตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานของผลลัพธที่คาดหมายไวแลวโดยเกิดขึ้นได เมื่อผู
ตัดสินใจมีขอมูลเพียงพอและทราบถึงผลของการเลือกแตละทางเลือกอยางแนนอน ในสถานการเชนนี้ ผูตัดสินใจจะพยายาม
เลือกทางเลือกที่ใหผลประโยชนสูงสุด
ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตน มีคาเฉลี่ยรองลงมา เชนนี้อภิปรายไดวา ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตนของสํานักงาน
ประกันสังคมนั้นงายและไมซับซอน แตผูประกันตนยังมีความตองการใหเพิ่มหนวยบริการรับสมัครผูป ระกันตน เชน ควรมีเครือขายรับ
สมัครประกันสังคมมากขึ้น สามารถสมัครเปนผูประกันตน ณ จุดบริการอื่นนอกจากสํานักงานประกันสังคม ไดแก สํานักงานเขต/ที่วา
การอําเภอ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเทศบาลดวย เพื่อใหผูที่ตองการสมัครเปนผูป ระกันตนไมตอ งเดินทางไกล ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดเรื่องประเภทของการตัดสินใจของ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535) วาเปนประเภทการตัดสินใจภายใตสถานการณที่
แนนอน เปนการตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานของผลลัพธที่คาดหมายไวแลวโดยเกิดขึ้นได เมื่อผูตัดสินใจมีขอมูลเพียงพอและทราบถึงผล
ของการเลือกแตละทางเลือกอยางแนนอน ในสถานการเชนนี้ ผูตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่ใหผลประโยชนสูงสุด
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ดานอัตราเงินสมทบ มีคาเฉลี่ยรองลงมา เชนนี้อภิปรายไดวา อัตราเงินสมทบในชุดสิทธิประโยชนของผูประกันตนตามมาตรา
40 ของสํานักงานประกันสังคม มีความเหมาะสมกับรายได และไมเปนการเพิ่มภาระคาใชจายของผูประกันตน แตอาจยังมีความ
ตองการใหลดอัตราเงินสมทบอยูเพื่อเปนการลดรายจายลง สวนผูประกันตนซึ่งมีรายไดคอนขางสูงนั้นมีความตองการใหเพิ่มชุดสิทธิ
ประโยชนซึ่งมีอัตราเงินสมทบที่มากขึ้น เพื่อความคุมครองที่ครอบคลุมมากขึ้นเทียบเทากับความคุมครองของผูประกันตนตามมาตรา
33 ซึ่งเปนแรงงานในระบบที่มีนายจาง และไดรับความคุมครองมากกวา และมีสิทธิประโยชนมากถึง 7 กรณี ไดแก กรณีเจ็บปวย กรณี
คลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิชัย โถ
สุ วรรณจินดา (2535) ที่ กลาวถึงสาเหตุที่คานิ ยมมีผลตอการตัดสินใจ 6 ประการ ได แก 1) ค านิ ยมชวยในการเลือกและลํ าดับ
ความสําคัญของทางเลือกเพื่อสนองความตองการของผูตัดสินใจ 2) คานิยมมีความหลากหลายแตกตางกันในระหวางบุคคลอันมีผลให
แตละคนตัดสินใจเลือกทางเลือกแตกตางกันไปดวย 3) คานิยมเปนมรดกจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลานโดยผานกระบวนการสะสมทาง
สังคมหรือกระบวนการเรียนรูทางสังคม (Socialization) 4) คานิยมเปลี่ยนแปลงไดโดยเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคลตามประสบการณตาม
เวลาและสถานที่ 5) คานิยมจะกําหนดเงื่อนไขบทบาทและหนาที่ซึ่งเปนไปตามภารกิจและความรับผิดชอบของแตละตําแหนง และ 6)
คานิยมวัดมาตรฐานตนเองกลาวคือผูคนมักจะใชคานิยมของตนเปนมาตรวัดและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานสิทธิประโยชนทดแทน เชนนี้อภิปรายไดวา ผูประกันตนอาจยังไมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทดแทนมากนัก และการไดรับสิทธิประโยชนกรณีเจ็บปวย/ประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพ กรณี
เสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะหบุตรเปนสถานการณที่ผูประกันตนยังไมเคยประสบมาก อนที่จะสมัครเขาเปน
ผูประกันตน จึงมีระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อํานาจ
ธีระวนิช (2550) ที่กลาวถึงประเภทการตัดสินใจแบบไมมีโปรแกรม (nonprogrammed decision making) การตัดสินใจ
แบบนี้ เปนสถานการณที่ผูตัดสินใจไมสามารถกําหนดกฎเกณฑการตัดสินใจไวไดลวงหนา เพราะสถานการณไมไดเกิดขึ้นบอย
หรือปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่เปนแบบไมมีโครงสราง ดังนั้นผูตัดสินใจจึงไมสามารถพัฒนากฎเกณฑและแนวทางในการ
ตั ดสิ นใจเพื่อรองรับ กับเหตุการณในอนาคตที่ไ มสามารถคาดการณไดสถานการณที่เกิดขึ้น จึงมี ลักษณะที่เปน เอกลั กษณ
เฉพาะตัว เปนสิ่งใหมและไมสามารถคาดคะเนได กลยุทธที่ใชในการตัดสินใจจึงตองอาศัยหลักทฤษฎี หรือดุลยพินิจของผู
ตัดสินใจ และเนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเปนไปอยางมีวิวฒ
ั นาการ ดังนั้นเทคนิคการตัดสินใจจึงควรใช
การหยั่งรูหรือความคิดสรางสรรค

มหา

วิทย

าลัย

ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1) ด า นสิ ท ธิ ป ระโยชน ท ดแทน สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมและเจ า หน า ที่ ผู เ กี่ ย วข อ ง ควรส ง เสริ ม ให มี ก าร
ประชาสัมพันธผานสื่อในทุก ๆ ดาน เชน สื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อโฆษณาตามรถบริการสาธารณะ สื่อออนไลน สื่อสังคมออนไลน
เพื่อเพิ่มการรับรูในหลายๆทาง รวมถึงมีการอบรมเครือขายประกันสังคมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
กรณีตาง ๆ แกผูประกันตน แรงงานนอกระบบและผูที่มีความเกี่ยวของกับผูประกันตนไดทราบถึงสิทธิประโยชนที่ผูประกันตน
จะไดรับและเงื่อนไขในการขอรับสิทธิประโยชนทุกกรณี นอกจากนี้ควรมีการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชนใหมากขึ้นเทียบเทา
กับสิทธิประโยชนของผูประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 อีกดวย
2) ดานวิธกี ารสมัครเปนผูประกันตน ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงาน
นอกระบบ ในพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ในด า นนี้ มี ค า แปลผลอยูใ นระดั บ มาก ผู วิ จั ย เห็ น ว า สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมควรคงนโยบายวิธกี ารสมัครเขาเปนผูประกันตนเชนเดิมไว และพิจารณาเพิ่มเครือขายรับสมัครประกันสังคมมาก
ขึ้น มีการประชาสัมพันธวิธีการสมัครเปนผูประกันตนใหขึ้น และใหแรงงานนอกระบบสามารถสมัครผานอาสาสมัครแรงงาน
(อสร.) ไดรวมถึงใหสามารถสมัครการสมัครเปนผูประกันตน ณ จุดบริการอื่นนอกจากสํานักงานประกันสังคม เชน สํานักงาน
เขต/ที่วาการอําเภอ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเทศบาล เพื่อเขาถึงประชาชนและแรงงานนอกระบบมาก
ขึ้น
3) ดานชองทางการชําระเงินสมทบ ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงาน
นอกระบบ ในพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ในด า นนี้ มี ค า แปลผลอยูใ นระดั บ มาก ผู วิ จั ย เห็ น ว า สํ า นั ก งาน
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ประกันสังคมควรคงนโยบายในดานชองทางการชําระเงินสมทบไวเชนเดิม และพิจารณาเพิ่มชองทางการชําระเงินสมทบผาน
Online Banking หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคารดวย เพื่อผูประกันตนจะไดไมตองเดินทางไปจุดชําระเงินสมทบที่มีอยู และมี
ขอความ SMS แจงการชําระเงินสมทบ
4) ดานอัตราเงินสมทบ พบวาความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอก
ระบบ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ผูวิจัยเห็นวา สํานักงานประกันสังคมควรคง
นโยบายในดานอัตราเงินสมทบนี้ไว และพิจารณาการเพิ่มทางเลือกในอีกอัตราที่สูงขึ้ นพรอมกับการเพิ่มสิทธิป ระโยชนที่
ครอบคลุม เพื่อรองรับกลุมแรงงานนอกระบบที่มีรายไดสูง เปนการจูงใจแรงงานนอกระบบกลุมนี้ใหหันมาเขาเปนผูประกันตน
ภาคสมัครใจและไดรับความคุมครองจากสํานักงานประกันสังคมมากขึ้น

ำไพ

ขอเสนอแนะการวิจัย

ภัฏร

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ
ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1) ควรศึกษาเรื่องความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่
อื่น ๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาสิทธิประโยชนและบริการอื่น ๆ ของสํานักงานประกันสังคม
ตอไป
2) ควรศึกษาเรื่องการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันสังคม และสิทธิประโยชนทดแทนกรณีตาง ๆ ของ
ผูประกันตนมาตรา 40 เพื่อนํามาพัฒนา และปรับปรุงงานประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปเกิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การประกันสังคม และสิทธิประโยชนทดแทนกรณีตาง ๆ ของผูประกันตนมาตรา 40
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การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขต
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Participation of People in Preventing and Solving Drugs Problems in Salaya
Subdistrict, Phutthamonthon District, Nakhonpathom Province
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอ
การปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3) เพื่อเสนอแนวทางในการมี
สวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป จํานวน 391 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการตามสูตรคํานวณของทาโร
ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน
20 ขอ มี ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแ ก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว F-test หรือ (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) แลวนํามา
วิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
ผลการวิจัยพบวา
1) การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดั บปานกลางทั้งสี่ดาน เรียงค าเฉลี่ยมาก
ไปหานอย คือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมี
สวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับ
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชน ที่มีเพศ และอายุ ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
ในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวนประชาชน
ที่มีอาชีพ และระดับการศึกษา ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ําสามลําดับแรก คือ ควรบูรณาการหลาย ๆ หนวยงานในการแกไขปญหา
ยาเสพติดใหมากขึ้นกวาปจจุบัน ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหเขาถึงไดงาย และรวมสมัย และการสรุปผลดําเนินงานทุกโครงการ
ควรสํารวจความคิดเห็นประชาชนวาโครงการใด มีผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใดทุกครั้ง ตามลําดับ
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน, แกไขปญหายาเสพติด, ตําบลศาลายา
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พรร

This Research has the following objectives: 1) to study Participation of people in preventing and
solving drugs problems in Salaya subdistrict, Phuthamonthon district, Nakhonpathom province; 2 ) to
compare Participation of people in preventing and solving drugs problems in Salaya subdistrict,
Phuthamonthon district, Nakhonpathom province, of people with different gender, age occupation and
educational levels; and 3 ) to suggest Participation of people in preventing and solving drugs problems in
Salaya subdistrict, Phuthamonthon district, Nakhonpathom province. It was a survey research. The sample
consisted of 391 People living in Salaya subdistrict, Phuthamonthon district, Nakhonpathom province who
are 18 years of age or older. The researcher used a random sampling method to use probability, with simple
random methods by drawing a replacement label. The tools used in the research were questionnaires with
the reliability of 0.90. The statistics used for data analysis were statistics, frequency, percentage, mean( )
and standard deviation ( SD) . T- test and One- Way ANOVA test were used when there were significant
differences at the level of 0.05, and the differences were analyzed by pairing, and by the method of Scheffé.
The research was found as follows:
1) In the Participation of people in preventing and solving drugs problems in Salaya subdistrict,
Phuthamonthon district, Nakhonpathom province, including the four aspects, was at the medium level. When
considered by sorting averages from highest to lowest is the aspect of participation in activities. The aspect of
participation in benefits Participation in decision making In terms of participation in the evaluation, respectively
2) The hypothesis testing revealed that people of different sexes and ages participated in the prevention.
and solve the drug problem in Salaya subdistrict, Phuthamonthon district, Nakhonpathom province overall and
each aspect was not different. This was not consistent with the assumptions. The people with different occupations
and educational levels participated in the prevention. and solve the drug problem in Salaya subdistrict,
Phuthamonthon district, Nakhonpathom province as a whole and in each aspect were different. The statistical
significance at the 0.05 level was consistent with the hypothesis set.
3) In the Guidelines for Participation of people in preventing and solving drugs problems in Salaya
subdistrict, Phuthamonthon district, Nakhonpathom province, Recommendations, in order of frequency
from high to low, the first three are that more agencies should be integrated in solving the drug problem
than the present. Public relations media should be easily accessible and contemporary, and a summary of
the results of every project. should survey the public opinion on which projects How much of an
achievement is there every time, respectively.
Keywords : Participation of people, solving drugs problems, Salaya subdistrict.

บทนํา

มหา

ปญหายาเสพติดเปนปญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยาเสพติดเปนตัวการที่
สําคัญในการบอนทําลายกําลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของสถานการณยาเสพติดจะเปนตัวแปรที่สําคัญใหมีการ
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกรัฐบาลที่ผานมา
ใหความสําคัญตอการแกไขปญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยการกําหนดเปนวาระแหงชาติ (National agenda) การ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพื่อประโยชนตอสังคม
สวนรวม (Protective regulatory policy) การจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ ป 2562 มี จํานวน 182,781 คดี ผูตองหา
189,841 คน และ เปนคดีที่ไมทราบผูกระทําความผิด จํานวน 2,278 คดีจําแนกเปนคดียาบา 138,150คดี ของกลางประมาณ
396,567,340.06 เม็ด ไอซ 23,688 คดี ของกลาง 17,504.72 กิโลกรัม เฮโรอีน 1,005 คดี ของกลาง 723.45 กิโลกรัม โคเคน
55 คดี ของกลาง 41.91 กิโลกรัม กัญชาแหง 6,926 คดี ของกลาง 27,560.21 กิโลกรัม พืชกระทอม 12,819 คดี ของกลาง
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92,929.94 กิ โ ลกรั ม คี ตามีน 682 คดี ของกลาง 1,106.03 กิโ ลกรัม และเอ็ กซตาซี 213 คดีข องกลาง 265,699.36 เม็ด
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562: 1)
ความสัมพันธแบบศูนยกลางกับปริมณฑล (Center-periphery relation) ไดทําใหเกิดการกระจายตัวของยาเสพติด
จากเมืองใหญ ๆ ที่เปนศูนยกลางในดานตาง ๆ ไปยังเขตบริเวณขางเคียง มีแนวโนมวาจะเกิดการกระจายตัวของยาเสพติดจาก
สังคมเมืองไปสูเขตปริมณฑลและสังคมชนบทมากขึ้น อยางกรณีของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เมืองใหญ ๆ ใน
ภูมิภาคกับพื้นที่ใกลเคียง ชุมชนที่มีความเจริญมากก็มักแฝงไปดวยปญหายาเสพติดที่มากเชนกัน จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัด
ในเขตปริม ณฑลและมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดที่เปนเสนทาง ลําเลียงยาเสพติดที่ยังคงเปนเสนทางหลักและ
เสนทางสายรอง เปนเสนทางตามแนวเขตพื้นที่รอยตอระหวาง จังหวัดกาญจนบุรี คือ อําเภอกําแพงแสนเขตรอยตอพื้นที่
ปริม ณฑลของกรุ งเทพฯ และสมุทรสาคร ส ว น แหล งพัก ยาเสพติด พบในเขตพื้นที่ สถานี ตํา รวจภูธ รพุทธมณฑล สถานี
ตํารวจภูธรโพธิ์แกว สถานีตํารวจภูธร สามพราน และสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม (มณีวรรณ เกตุบุญลือ, 2563: 118) อีก
ทั้งจังหวัด นครปฐม ยังเคยติดอยูในอันดับทอปเท็น (Top - Ten) ของจังหวัดที่มีผูตองหาคดียาเสพติดมากที่สุด 10 ลําดับ ถึง
สามปดวยกัน คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2552 – 2554 (กรมตํารวจ, 2555)
ปจจุบันเครือขายการคายาเสพติดแสวงประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ ติดตอสื่อสารเพื่อติดตอ
ค าขายยาเสพติด ผ านสื่อสังคมออนไลนเชน การใช Facebook Line Twitter เปนตน รวมกับ การส งยาเสพติ ดทางพัสดุ
ไปรษณียการสงในแตละครั้งจะสงไปไดหลายพื้นที่ในคราวเดียว และหลายชิ้น ระยะเวลาในการสงสั้นลง สงผลใหการคาและ
การแพรระบาดยาเสพติดขยายวงกวางออกไป ไดมากขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทางดานการเงินของธนาคาร
ต า ง ๆ ทํ า ให ก ารโอนเงิ น ค า ยาเสพติ ด ทํ า ได ส ะดวกมากขึ้ น ทั้ ง การโอนเงิ น ผ า นทาง Mobile Banking หรื อ Mobile
Application ของ ธนาคารตาง ๆ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562 หนา 12) และ การ
กระทําความผิดคดียาเสพติดซ้ํา และจํานวนคดียาเสพติดไหลทะลักเขาสูกระบวนการยุติธรรม เพิ่มสูงขึ้นทุกปสงผลใหจํานวน
นักโทษลนคุก (Prison crowding) นําไปสูแรงกดดันในเชิงนโยบายดาน ยาเสพติด (Criminal justice policy) ทั้งในแงของ
ความพยายามที่จะบัญญัติกฎหมายใหม ๆ ออกมาใช บังคับและการพัฒนายุทธศาสตรและกลยุทธในการแกปญหาดังกลาว
ป 2562 สถิ ติ จํานวนผูต องหาคดียาเสพติดจํานวน 189,841 คน เปนผูตองหาที่มีการกระทํา ความผิดซ้ําในคดียาเสพติด
มากกวา 1 ครั้ง จํานวน 9,274 คน (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562: 10)

าลัย

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขป ญ หายาเสพติด ในเขตตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อเสนอแนวทางในการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในเขตตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มหา

วิทย

สมมติฐานการวิจยั
1. ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดแตกตางกัน
2. ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดแตกตางกัน
3. ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดแตกตางกัน
4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย

ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ในดานตาง ๆ ไดแก ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานการ
มีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยู
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ในพื้นที่ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 18,341 คน (ศูนยขอมูลประเทศ
ไทย, ออนไลน, 2563) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 391 คน ซึ่งไดจ ากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการตามสูตร
คํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 21 ขอ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดีย ว F-test หรือ (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตา งจะทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe) แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร

ผลการวิจัย

ำไพ

1) การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X ) = 2.87 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งสี่ดาน เรียง
คาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน
ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
รวม

าลัย

1
2
3
4

การมีสวนรวมของประชาชนที่มผี ลตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

ระดับการมีสวนรวม

(X )

S.D.

แปลผล

2.92
2.98
2.93
2.65
2.87

0.93
0.98
0.95
1.10
0.92

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ราช

ที่

ภัฏร

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสว นรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน

วิทย

2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชน ที่มีเพศ และอายุ ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกัน และแกไขปญหายา
เสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวน
ประชาชน ที่มีอาชีพ และระดับการศึกษา ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ําสามลําดับแรก คือ ควรบูรณาการหลาย ๆ หนวยงานในการแกไข
ปญหายาเสพติดใหมากขึ้นกวาปจจุบัน ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหเขาถึงไดงาย และรวมสมัย และการสรุปผลดําเนินงานทุก
โครงการควรสํารวจความคิดเห็นประชาชนวาโครงการใด มีผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใดทุกครั้ง ตามลําดับ

สรุปและอภิปรายผล

มหา

การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 4 ดา น อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน อย ได แก ดานการมี ส วนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดา นการมีสวนรวมในผลประโยชน ดา นการมี สวนรวมในการ
ตัดสินใจ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
417
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
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มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

พรร

ณี

การวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดาน
การมี สวนรวมในผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา
ประชาชนสวนมากมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในทุกมิติของการมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก นาค
ถนอม ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดของประชาชน ตํา บลไผลอม อํ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดของประชาชน ตําบลไผลอม อําเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดําเนินงาน ดาน
การติดตามประเมินผล ดานการวางแผน ดานการศึกษาสภาพปญหา อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ
เจริญ ไชยภักดี ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติดของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
สงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติดของ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานการรวมคิด มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการรวมตัดสินใจ และดานการรวมประเมินผล มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และขัดแยง
กับงานวิจัยของ อัมพร ภูแกว ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ เทศบาล
ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ ตามลําดับ และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยมีสวนรวมเปนอันดับสุดทาย อยูในระดับนอย
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายไดดังนี้
1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อภิปราย
ไดวา ประชาชนมีสวนรวมในการคนหาสภาพปญหา ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดสํารวจความตองการของประชาชนใน
การแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยใชสภาประชาคมเพื่อเปนพื้นที่ในการระดมความคิดเห็นทั้งภาคประชาชน และองคกร
ตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดํารงฤทธิ์ บุญอิ่ม ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอมาตรการแกไข
ปญหายาเสพติด ในชุมชนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูนําชุมชนที่เขามามีสวนรวมตอ
มาตรการแกไขปญหายาเสพติดใน ชุมชนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี สวนมากเปนเพศชาย มีอายุ 41 50 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญ ญาตรี มีอาชีพธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวา ง 30,001 - 45,000 บาท และ
ระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน 31 ปขึ้นไป และระดับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอมาตรการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัด นนทบุรี โดยภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ทุกรายดานมี ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง รายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมในการ รับ
ผลประโยชน รองลงมา คือ คานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ และดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล ตามลําดับ และขัดแยงกับงานวิจัยของ อธิพงษ ตันศิริ ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ศึกษากรณี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตอําเภอแกลง มี
สวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขั้นตอน พบวา การมีสวน
รวมในการรับผลประโยชนเปนอันดับหนึ่ง อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ ตามลําดับ และลําดับสุดทาย อยูในระดับนอย คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้
อภิปรายไดวา ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหายาเสพติด ที่จัดโดยเจาหนาที่ท่ี
เกี่ยวของ หรือผูนําชุมชน ตลอดจนรวมกันรณรงคเพื่อแกไขปญหายาเสพติดไดดีพอสมควร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วี
ระยุทธ สุโขยะชัย ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอการรับรูเกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณการใช ยา
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เสพติดของชุมชนในเขตตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูนําชุมชน ดานการตัดสินใจ
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติดานการมีสวนรวมในดานรับ ผลประโยชน ดานการมีสวนรวมดานการประเมิน อยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน การไดรับขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติดจากบุคคลตาง ๆ นั้น ผูนําชุมชนรับรูและไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติดจากบุคคลตาง ๆ จากนักเรียนนักศึกษา และจากเจาหนาที่สาธารณสุข อาสาสมัคร สาธารณสุข
และครู/อาจารย จากผูเสพจากบุคคลในครอบครัว และขัดแยงกับงานวิจัยของ ชนาพัทธ ศรีพิมพสอ และคณะ ไดทําการวิจัย
เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่ตําบลศรีณรงค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลศรี
ณรงค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ดาน การมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรม ดานการมีสวนรวมในการวางแผนดานการมีสวนรวมในการติดตาม และ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้
อภิปรายไดวา ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมตาง ๆ
ลดลงหลังจากการดําเนินกิ จ กรรม หรือโครงการตาง ๆ แตยังคงตองเฝาระวัง อยา งใกลชิดตอไปเพื่ อรักษาคุณ ภาพและ
ผลประโยชนของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก นาคถนอม ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ยาเสพติดของประชาชน ตําบลไผลอม อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวาประชาชนมีสวนรวมในการ
แกไขปญหายาเสพติดของประชาชน ตําบลไผลอม อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดําเนินงาน ดานการติดตามประเมินผล ดานการวางแผน ดานการศึกษาสภาพปญหา
อยูในระดับปานกลางและไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สิงห ปานะชา ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – พมาอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – พมาอําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ในภาพรวมมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากโดยตัวชี้วัดที่
ไดรับ คะแนนมากที่สุดคือ การใหขอมูลขา วสารแกประชาชน (To Inform) รองลงมา ได แก การใหประชาชนเขามารวม
กิจกรรม (To Collaborate) การรับฟงความคิดเห็น (To Consult) การใหประชาชนเขามาเกี่ยวของในการวางแผนและ
ตัดสินใจ (To Involve) และการกระจายอํานาจใหแกประชาชน (To Empower)
4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้
อภิปรายไดวา ประชาชนไดรับขอมูลการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด ในแตละขั้นตอนอยางครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได
ตลอดจนมีสวนรว มในการเสนอขอ ปรับ ปรุง และขอ เสนอแนะในการดําเนินการแก ไขปญหายาเสพติดครั้ง ตอ ๆ ไป ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดํารงฤทธิ์ บุญอิ่ม ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอมาตรการแกไขปญหายาเสพ
ติ ด ในชุ มชนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับ การมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอ
มาตรการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัด นนทบุรี โดยภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกรายดานมี ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง รายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน รองลงมา คือ คานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คานการมีสวนรวมในการปฏิบตั ิ
และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับ และขัดแยงกับงานวิจัยของ อัมพร ภูแกว (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน อยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดับ และดานการมีสวนรวมใน
การประเมินผล โดยมีสวนรวมเปนอันดับสุดทาย อยูในระดับนอย
การศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา
1) จากสมมติฐานการวิจัยที่วา ประชาชน ที่มีเพศ ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
เขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา ประชาชน ที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมตอการ
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ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 4 ดานและรายดาน ไม
แตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ทุกเพศตางก็มีจุดยืนเดียวกัน ก็คืออยากเห็นปญหายาเสพติด
ในพื้นที่ลดต่ําลงที่สุดเทาที่จะเปนไปได และจากผลการวิจัยพบวาเพศชายมีระดับการมีสวนรวมมากกว าเพศหญิง ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา เพศชายตองเดินทางไปประกอบอาชีพอาชีพนอกบานอาจจะพบ หรือเห็นความผิดแปลกของชุมชนไดงายกวาเพศ
หญิง แตระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากในปจจุบันเพศหญิงเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น มีความอดทนอด
กลั้นในการทํางานที่ดีกวาเพศชาย จึงทําใหไมเกิดความแตกตางกันมากนักระหวางทั้งสองเพศ จึงสงผลใหในดานรวมทั้ง 3 ดาน ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา นาคประสิทธิ เมื่อทําการเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยดาน
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และปจจัยดานอาชีพมีระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกัน
2) จากสมมติฐานการวิจัยที่วา ประชาชน ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขต
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา ประชาชน ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมตอการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 4 ดานและรายดาน ไม
แตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ทุกชวงอายุตางก็อยากเห็นชุมชนของตนปลอดยาเสพติด
และจากผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีอายุ 34 - 51 ป มีสวนรวมทั้ง 4 ดาน มากที่สุด รองลงมาก็คือ 52 ปขึ้นไป ซึ่งอธิบาย
ไดวา ในวัยดังกลาวเปนวัยที่เต็มไปดวยวุฒภิ าวะ มีความรับผิดชอบ และเปนวัยที่เริ่มคิดถึงอนาคตของลูกหลานทั้งของตนเอง
และเพื่อนบาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนภรณ สังสนา ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ในบานคลองมวงเหนือ หมูที่ 3 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย
พบวา ประชาชนในบานคลองมวงเหนือ หมูที่ 3 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีที่มีเพศและอายุแตกตาง
กันมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน ภาพรวมไมแตกตางกัน
3) จากสมมติฐานการวิจัยที่วา ประชาชน ที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
เขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา ประชาชน ที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวม
ตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 4 ดานและราย
ดาน แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา อาชีพแตละอาชีพมีมุมมองตอชุมชน และสังคม
แตกตางกัน ตลอดจนปจจัยดานเวลา สถานที่ และโอกาสในการพบปะผูคนแตกตางกันทําใหระดับการมีสวนรวมจึงเกิดความ
ตางอยางชัดเจน จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มอี าชีพเกษตรกร มีสวนรวมมากที่สุด รองลงมา คือ มีอาชีพ รับราชการ /
ลูกจางภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ ซึ่งอธิบายไดวา ประชาชนสวนใหญในเขตตําบลศาลายามีอาชีพเปนเกษตรกร และเกษตรกรสวน
ใหญก็สอดคลองกับชวงวัยที่มีความเปนหวงลูกหลาน มองโลกในแงบวก อยากเห็นการพัฒนาของชุมชนที่ตนตั้งรกรากอยูมา
นาน และอาชีพขาราชการ ก็มีจรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีตอประชาชน รูสึกอยากเห็นประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพ
ติดเชนกัน จึงทําใหระดับการมีสวนรวมของทั้งสองอาชีพมีความใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนภรณ สังสนา ได
ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในบานคลองมวงเหนือ หมูที่ 3 ตําบล
ลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน
มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร ภูแกว ได
ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาตางกัน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายา
เสพติดในพื้นที่เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4) จากสมมติฐานการวิจัยที่วา ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา ประชาชน ที่มอี าชีพ
ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม
ทั้ง 4 ดานและรายดาน แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา การศึกษามีอิทธิพลตอความคิด
และทัศนคติ แตผลการวิจัยกลับพบวา ประชาชนที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา มีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี ในที่นี้กลับอธิบายไดวาการศึกษา และทัศนคติที่ดีไมไดจํากัดอยูแตเพียงในตํารา หรือใน
สถาบันเทานั้น การศึกษา และทัศนคติที่ดีเกิดขึ้นไดจากประสบการณ รวมถึงสื่อสมัยใหม และนาจะเปนผลจากการรณรงค
และปราบปรามของเจาหนาที่ดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนภรณ สังสนา ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในบานคลองมวงเหนือ หมูที่ 3 ตํ าบลลําพญากลาง อํ าเภอมวกเหล็ก
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จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในภาพรวมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร ภูแกว ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวน
รวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย
พบวา อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาตางกัน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตําบล
พลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
ผลการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง จึงควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยการ
ประชุมรวมระหวางภาคประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการรณรงค จัดกิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวของกับการ
แกไขปญหายาเสพติด โดยใชความคิดเห็นจากการมีสวนรวมของประชาชน สามารถติดตามผลดําเนินงานไดอยางสะดวก
แบงเปนรายดานในการเสนอแนะเชิงนโยบายลําดับ ดังนี้
1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีสวนรวมตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยใหประชาชนมีสวนรวมรวมแสดงความ หรือเพิ่ม
ชองทางในการแสดงออก แจงขอมูลขาวสารของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากรเพื่อทํา
การแกไขปญหายาเสพติดมากขึ้น
2) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีสวนรวมตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง ดังนั้นตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยใหโอกาสแกประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆเพิ่มชองทางในการแจงเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดใหมากขึ้น จัดตั้งกลุมกิจกรรมเชน กองทุน
แมของแผนดินในการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน หรือสรางจิตอาสาแจงขอมูลยาเสพติดในพื้นที่ใหมีมากขึ้น รวมถึงมี
โครงการกิจกรรมใหประชาชนในพื้นที่ทุกชวงวัย
3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีสวนรวมตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยสรางผลลัพธที่ยั่งยืน และมั่นคงเพื่อชีวิตของประชาชน
สํารวจและชี้แจงผลลัพธที่เปนรูปธรรมตอประชาชน ใหตระหนักถึงปญหายาเสพติดที่ลดลงจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จัด
โครงการ หรือกิจกรรมใหมากขึ้น และครอบคลุม เพราะสันทนาการตาง ๆ คือผลประโยชนที่ประชาชนไดรับหลังจากการ
ดําเนินกิจกรรม เชนเดียวกับความปลอดภัยของชุมชนที่ไดรับผลจากการลดลงของปญหายาเสพติด เพราะหากไมมีปญหายา
เสพติดในพื้นที่ ปญหาสังคมและอาญากรรมยอมลดลงเชนกัน
4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีสวนรวมตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยการเพิ่มชองทางที่สะดวก และรวมสมัย ใหประชาชน
สามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนิ นงานไดทุ กเวลา แจงขาวสาร ประชาสัมพัน ธ รณรงคผานสื่อสมั ย ใหม
สรุปผลดําเนินงานทุกโครงการ ควรสํารวจความคิดเห็นประชาชนวาโครงการใดมีผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใดทุกครั้ง เพื่อ
สอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา ในการสรางความมัน่ ใจใหกับประชาชน

มหา

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย

1) ควรทํา การศึก ษาวิจัย ในหั วข อ เดีย วกันนี้ ในดา นอื่ น ๆ เชน ด า นความรับ ผิ ดชอบ ดา นสถานการณ
ดานการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ หรือดานความพึงพอใจ เปนตน เพื่อนําผลวิจัยมาเปรียบเทียบใหแสดงความคิดเห็นใน
แตละดาน เพื่อจะไดทราบถึงความตองการของประชาชนในพื้นที่ วามีความคิดเห็นอยางไรในประเด็นของการแกไขปญหา
ยาเสพติด จากมุมมองและมิติอื่น ๆ
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2) ควรทําการวิจัยอยางตอเนื่อง เนื่องจากผลการวิจัยยังอยูในระดับ ปานกลางทุกดาน ทั้งในเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ เพื่อแกไขปญหายาเสพติดใหดีขึ้นกวาเดิม เพื่อเปนการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ ใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการในการแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดของภาครัฐ โดยอาศัย
ความรวมมือของประชาชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อประเมินผลวาการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว สําเร็จหรือ
ลมเหลวเพียงใด เพื่อนํามาเปรียบเทียบและปรับปรุงพัฒนาตอไป
4) ควรนํา การวิจัย นี้สง ให ศูนยป ฏิบั ติก ารปอ งกั นและปราบปรามยาเสพติ ดอํ าเภอพุ ทธมณฑล จั งหวัด
นครปฐม และศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ใหประโยชนจากการวิจัยตอไป
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ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบตั ติ นตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี
ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
Factors Influencing the Practice of Ethics for Professional Accountants
in the Eastern Economic Corridor
ศิริวรรณ สุขประเสริฐ*, จิรานุช ยวงทอง
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
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การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีของนักบัญชี 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จํานวน 270
คน คิดเปนรอยละ 83.08 จากจํานวนกลุมตัวอยาง 325 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมู ล ไดแ ก คารอยละ คา เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคา สัมประสิทธิ์สหสั มพั นธแบบเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเ คราะหก ารถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Linear
Regression) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญ ชีในเขตพื้น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาพรวมปจจัยที่สงผลอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ปจจัยที่สงผลอยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ ดานโครงสรางองคกร คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 รองลงมา คือ ดาน
นโยบายการบริหาร คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานสภาพแวดลอมการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานระบบงาน คาเฉลี่ยเทากับ
3.99 และดานบุคคล คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ตามลําดับ การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขต
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาพรวมการปฏิบัติตนอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา การปฏิบัติตนอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน อันดับแรก คือ ดานการรักษาความลับ คาเฉลี่ยเทากับ 4.31
รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให คาเฉลี่ย
เทากับ 4.31 ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ดานความรู
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.28 ด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ เพื่ อ นร ว มวิ ช าชี พและ
จรรยาบรรณทั่วไป คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ตามลําดับ ปจจัยที่
สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานโครงสรางองคกร ดานระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร และ
ดานสภาพแวดลอมการทํางาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห การถดถอยแบบพหุคูณ พบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตน ด านโครงสรา งองคกร ดาน
ระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร และดานสภาพแวดลอมการทํางาน เปนตัวพยากรณของการปฏิบัติตนโดยรวม สามารถ
รวมกันพยากรณการปฏิบัติตนโดยรวมไดรอยละ 65.69
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผล, จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี, นักบัญชี, ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Abstract

มหา

The purposes of this study aimed to study factors influencing the practice of ethics for professional
accountants and to study the practice of ethics for professional accountants in the Eastern Economic
Corridor. The data were collected from 270 accountants who were selected from the sample group of 325
people. The questionnaire was applied to data collection. The statistics used to analyze the data were
percentage, mean, standard deviation, Pearson’ s product moment correlation coefficient formula and
multiple linear regression technique. The result revealed the overall influential factor of the ethical practice
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for professional accountants in the Eastern Economic Corridor was at a high level (mean = 4.01). The first
influential factor was organizational policy (mean = 4.03), the second factor was administrative policy (4.01),
the next one was working environment (mean = 4.01), the fourth one was work system (mean = 3.99), and
the last one was personnel (mean = 3.99), respectively. The ethical practice for professional accountants
in the Eastern Economic Corridor showed the excellent overall result ( mean = 4. 29) . The first excellent
factor was confidentiality (mean = 4.31), the second one was responsibility to shareholders or legal entity
for whom the accountants work ( mean = 4. 31) , the third one was transparency, independence, fairness,
and honesty ( mean = 4. 29) , the fourth one was knowledge, ability, and operational standards ( mean =
4.28), the next one was responsibility to colleagues and general ethics (mean = 4.28), and the last one was
responsibility to clients ( mean = 4. 23) , respectively. The factors influencing the ethical practice for
professional accountants including organizational structure, work system, administrative policy, and working
environment had a positive relation and impact to the overall practice with the statistical significance at
the level of 0. 05. The multiple linear regression analysis result revealed the following influential factors:
organizational structure, work system, administrative policy, and working environment which were the
forecaster of the overall practice (65.69%)
Keywords: Factors Influencing, Accounting Professional Ethics, Accountants, Eastern Economic Corridor

บทนํา

มหา

วิทย

าลัย

ราช

นโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อใหเปน
เขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน โดยมุงเนนการสงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อนาคต (New Engine of Growth) มีพื้นที่ดําเนินงานใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
โดยดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาเมืองใหม มีการตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอยางตอเนื่องในอนาคต สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
โครงการ สงเสริมการคาและการลงทุน การอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการอันเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2561) การแขงขันทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบันทําให
ผูประกอบการต องปรับตัวตามสภาพแวดลอมเสมอ รวมถึงผูทําบัญชีตองมีการปรับตัวตามสภาพธุรกิ จ เพื่ อใหทันตอการ
แขงขันกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงทําใหผูทําบัญชีมีความสําคัญมากขึ้นจากเดิมที่เปนเพียงแคการ
ทําบัญชีรายรับรายจายเทานั้น แตปจจุบันผูทําบัญชีถือเปนฟนเฟองสําคัญของผูประกอบการ ไมวาจะเปนผูประกอบการขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ (จิราพรรณ แซซ,ี 2562)
นั ก บั ญ ชีถือ เปน อาชี พ หนึ่ ง ที่ต อ งอาศัย ความรู ค วามสามารถเฉพาะทาง ต อ งศึ ก ษามาโดยตรงและต อ งอาศั ย
ประสบการณจากการทํางาน นักบัญชีในอดีตคือบุคคลที่แผนกอื่นมองวาเขาถึงยากมีปฏิสัมพันธกับแผนกอื่นนอย เนื่องดวย
การทํางานที่มีแตตัวเลขและตองใชสมาธิ แตในปจจุบันนักบัญชีไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการภายในมากกวา
ในอดีต นักบัญชีเปนผูที่สามารถใหขอมูลแกฝายบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตาง ๆ โดยขอมูลที่ไดรับ
จากนักบัญชีนั้นจะสะทอนภาพการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทได เพราะขอมูลจากนักบัญชีนั้นเปนขอมูลที่ผูบริหารและ
บุคคลภายนอกนําไปตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ดวย ซึ่งหากขอมูลผิดพลาดอาจจะสงผลกระทบตอบริษัทได (ศิริกาญจน วงษเสรี
และสุรีย โบษกรณัฏ, 2559) งบการเงินจะใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากกับนักลงทุน ทําใหรูวาผูประกอบการมีขนาดใหญ
หรือขนาดเล็ก กําลังเติบโตหรือถดถอย มั่งคั่งหรือขาดแคลน รวมถึงการดําเนินกิจกรรมที่สรางรายไดและไมสรางรายได แมงบ
การเงินจะทําใหเห็นสภาพกิจการหลายอยางตอนักลงทุน แตนักลงทุนตองระวังตัวเลขที่อาจไมใชตัวเลขที่แทจริง อยางกรณี
ของ WorldCom ที่ร ายงานมูลคา สินทรัพ ยสูง กวา ความเปนจริง ไปถึ ง 11 ลา นดอลลาร ทํ า ให ต น ทุน ค า ใชจ ายต่ําเกินไป
ขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดกําไรสูงขึ้นดวย และกรณี Enron ก็เปนอีกบริษัทหนึ่งซึ่งลงบัญชีดว ยมูลคาสินทรัพยสูงเกินจริง ตัวเลข
กําไรที่เห็นก็เปนตัวเลขปลอม ซึ่งทั้งสองกรณีจึงเปนอุทาหรณกับนักลงทุนเสมอมา (อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และคณะ,
2559) เมื่อขอมูลทางบัญชีมีประโยชนและมีความสําคัญตอธุรกิจ จรรยาบรรณจึงเปนสิ่งสําคัญ ถาผูทําบัญชีปฏิบัติงานอยางไม
ตรงไปตรงมาและไมตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจะสงผลตอองคกรเปนอยางยิ่ง สภาวิชาชีพบัญชีจึงไดออกขอบังคับ
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เรื่อง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 เปนกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
เพื่อให ผลงานของผูประกอบวิชาชีพบัญ ชีมีคุณภาพ นาเชื่อถือ และผูใชบริการงานให ความเชื่อมั่น โดยข อบังคับดังกลาว
ครอบคลุมเนื้อหาตามขอบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญ ชีข องนั กบัญ ชีในเขตพื้นที่ระเบีย งเศรษฐกิจพิเ ศษภาคตะวันออก เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิ บัติ ตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี และเพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

วัตถุประสงคของการวิจัย

ภัฏร

ำไพ

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญ ชีในเขตพื้นที่ระเบี ยง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธและผลกระทบของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของ
นักบัญชี และการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สมมติฐานของการวิจัย

ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธและสงผลกระทบตอการปฏิบัติตน
ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

วิธีดําเนินการวิจัย

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ไดแก
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวณหากลุมตัวอยางโดยเลือกใชสูตรของ W.G.
Cochran ใชสัดสวนตามที่นิยมทั่วไป คือ กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน 5% ตองการสุม ตัวอยางเปน 70%
หรือ 0.70 จากประชากรทั้งหมด จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเทากับ 323 คน คณะผูวิจัยจึงกําหนด
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนจํานวน 325 คน ใชวิธกี ารสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ “แบบสอบถาม” (Questionnaire) ซึ่งคณะผูวจิ ัยไดดําเนินการสรางขึ้นตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจากเอกสาร ตํารา
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยbและจัดทําแบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัย
2. นําแบบสอบถามไปทดลองใชb(Try Out) กับนักบัญชีในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 ชุด เพื่อหาคา
ความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์ของ แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffivbients) ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.976
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลปฐมภูมิb(Primary Data)bจากการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางนั กบัญ ชี ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก จํานวนทั้งสิน้ b325bคน คณะผูวจิ ัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามทางระบบออนไลน
2. เมื่อไดรับแบบสอบถามแลวนํามาสํารวจความสมบูรณของแบบสอบถาม
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่มคี วามสมบูรณนํามาวิเคราะหขอมูล
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ขอมูลทุติยภูมิb(Secondary Data)bขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวคิดbทฤษฎีbหรือจากการศึกษาคนควาจากเอกสารb
บทความbตําราทางวิชาการbเอกสารออนไลน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหสถิติเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร การวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคาความถี่ (Frequency)
และคารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชี พบั ญชี และขอมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยใช
คาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)bใชการวัดคาแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ของลิเคิรทb(Likert Scale)
ก า ร แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค ะ แ น น ใ ช ค า เ ฉ ลี่ ย จ า ก ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง bแ บ ง เ ป น b5bร ะ ดั บ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542:110) ดังนีb้
ระดับมากที่สุด
อยูชวงระหวาง 4.21 – 5.00
ระดับมาก
อยูชวงระหวาง 3.41 – 4.20
ระดับปานกลาง
อยูชวงระหวาง 2.61 – 3.40
ระดับนอย
อยูชวงระหวาง 1.81 – 2.60
ระดับนอยทีส่ ุด
อยูชวงระหวาง 1.00 – 1.80
3. ทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ของนักบัญชี และการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพี ย ร สั น (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิ เ คราะห ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ
(Multiple Linear Regression)

ผลการวิจัย

วิทย

าลัย

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนัก
บัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบตั ิตนตามหลักจรรยาบรรณ
ระดับปจจัย
S.D.
อันดับที่
𝐱
วิชาชีพบัญชีของนักบัญชี
ที่สงผล
1. ดานโครงสรางองคกร
4.03
0.60
มาก
1
2. ดานระบบงาน
3.99
0.60
มาก
4
3. ดานนโยบายการบริหาร
4.01
0.59
มาก
2
4. ดานบุคคล
3.99
0.61
มาก
5
5. ดานสภาพแวดลอมการทํางาน
4.01
0.56
มาก
3
ภาพรวม
4.01
0.53
มาก

มหา

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีใน
เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาพรวมปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.01
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53.เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนอยูในระดับมากทุกดาน
อันดับแรก คือ ดานโครงสรางองคกร คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 รองลงมา คือ ดานนโยบายการ
บริหาร คาเฉลี่ยเทากับ.4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ.0.59.ดานสภาพแวดลอมการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวน
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ณี

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ดานระบบงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 และดานบุคคล
คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ตามลําดับ

ภัฏร

ำไพ

พรร

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ผลการวิเคราะหปรากฏ
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนัก
บัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
การปฏิบัตติ นตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ระดับการ
S.D.
อันดับที่
𝐱
ของนักบัญชี
ปฏิบัติตน
1. ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม
4.29
0.56
มากทีส่ ดุ
3
และความซื่อสัตยสจุ ริต
2. ดานความรูความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
4.28
0.55
มากทีส่ ดุ
4
3. ดานการรักษาความลับ
4.31
0.59
มากทีส่ ดุ
1
4. ดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ
4.23
0.59
มากทีส่ ดุ
6
5. ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือ
4.31
0.57
มากทีส่ ดุ
2
นิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให
6. ดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและ
4.28
0.57
มากทีส่ ดุ
5
จรรยาบรรณทั่วไป
ภาพรวม
4.29
0.51
มากทีส่ ดุ

าลัย

ราช

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาพรวมการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ
4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยู
ในระดับมากที่สุดทุกดาน อันดับแรก คือ ดานการรักษาความลับ คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59
รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให คาเฉลี่ย
เทากับ.4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ.0.57.ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ดานความรูความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป คาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 และดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.59 ตามลําดับ

มหา

วิทย

ผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ของนักบัญชี และการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 3-4
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ณี

ตารางที่ 3 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนัก
บัญชี และการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี
Y
X1
X2
X3
X4
X5
4.285

4.034

3.985

4.013

0. 589

0. 598

0.600

0.593

0.613

0.564

Y

1

0.609*
1

0.531*

0.691*

0.600*

0.624*

0.754*
1

0.670*

0.675*

0.675*

0.771*
1

0.779*

0.742*

X1
X2

ำไพ

X3

3.987

X4

4.014

พรร

𝐱
S.D.

0.776*
1

0.731*
0.744*

ราช

ภัฏร

X5
1
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตน คือ ดานโครงสรางองคกร (X1) มี
คาเทากับ 0.609 ดานระบบงาน (X2) มีคาเทากับ 0.531 ดานนโยบายการบริหาร (X3) มีคาเทากับ 0.691 ดานบุคคล (X4) มี
คาเทากับ 0.600 และดานสภาพแวดลอมการทํางาน (X5) มีคาเทากับ 0.624 แสดงวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานโครงสรางองคกร ดานระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร ดานบุคคล และ
ดานสภาพแวดลอมการทํางาน มีความสัมพันธทางดานบวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญ ชี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วิทย

าลัย

ตารางที่ 4 .แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี
การปฏิบัตติ นตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบตั ิตนตามหลัก
ของนักบัญชี
P-value
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี
B
SEb
1. ดานโครงสรางองคกร
0.258
0.056
0.000*
2. ดานระบบงาน
-0.270
0.069
0.000*
3. ดานนโยบายการบริหาร
0.431
0.064
0.000*
4. ดานบุคคล
0.072
0.063
0.255
5. ดานสภาพแวดลอมการทํางาน
0.202
0.063
0.001*
2
a = 1.493 R = 0.554 Adjusted R = 0.546 SEest= 0.343 F = 65.690
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มหา

จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานโครงสรางองคกร ดาน
ระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร และดานสภาพแวดลอมการทํางาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัตติ น
โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดาน
บุคคล ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตนโดยรวม
ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ พบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตน ดานโครงสรางองคกร ดานระบบงาน
ดานนโยบายการบริหาร และดานสภาพแวดลอมการทํางาน เปนตัวพยากรณของการปฏิบัติตนโดยรวม มีคาความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน (SEest) เทากับ 0.343 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.554 และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ
(Adjusted R2) เทากับ 0.546 ซึ่งหมายความวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตน ดานโครงสรางองคกร ดานระบบงาน ดาน
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พรร

Y = 1.493 + 0.258 X1 - 0.270 X2 + 0.431 X3 + 0.202 X5

ณี

นโยบายการบริหาร และดานสภาพแวดลอมการทํางาน สามารถรวมกันพยากรณการปฏิบัติตนโดยรวมไดรอยละ 65.69
สามารถเขียนสมการในรูปแบบคะแนนดิบ ไดดังนี้

สรุปผลและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย

ราช

ภัฏร

ำไพ

สรุปผล
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 270 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 88.52 มีอายุ
ต่ํากวา 30 ป จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 68.89 มีสถานภาพโสด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 69.63 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 72.22 มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ
59.63 และเปนหนวยงานเอกชน จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 69.63
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีภาพ
รวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับแรก คือ
ดานโครงสรางองคกร รองลงมา คือ ดานนโยบายการบริหาร ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดานระบบงาน และดานบุคคล
ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับแรก คือ ดานการรักษา
ความลับ รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให
ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถ และมาตรฐานในการ
ปฏิบั ติง าน ด า นความรับ ผิ ด ชอบตอ เพื่อ นรว มวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่ ว ไป และด า นความรั บ ผิด ชอบต อ ผูรั บ บริ การ
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ของนักบัญชี และการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี พบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนัก
บัญ ชีโ ดยรวม (Y) ได แ ก ดา นความโปรง ใส ความเป นอิสระ ความเที่ ยงธรรม และความซื่อ สัตยสุจริต (Y1) ด า นความรู
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Y2) ดานการรักษาความลับ (Y3) ดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ (Y4) ดาน
ความรับผิดชอบตอผูถือ หุน ผู เปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิ บัติ หนาที่ ให (Y5) และดา นความ
รับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป (Y6)
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญ ชีในเขตพื้นที่ระเบี ยง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คณะผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังนี้
1. นักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการ
ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีภาพรวมอยูในระดับมาก. เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานโครงสรางองคกร
ดานระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร ดานบุคคล และดานสภาพแวดลอมการทํางาน อยูในระดับมากทุกดาน เนื่องจาก
วิ ช าชี พ บั ญ ชี จ ะต อ งมี จ รรยาบรรณวิช าชี พ เพื่ อ ใช เ ป นแนวทางและกรอบความประพฤติ ข องผู ป ระกอบวิ ชาชี พ อี ก ทั้ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคุณธรรม ความดีงาม เปนสิ่งที่สังคมคาดหวัง และเปนเครื่องชวยควบคุมความ
ประพฤติปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตตินันท พิศสุวรรณ และคณะ (2560 ) เรื่อง การปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีในกลุม Big 4 ผลการวิจัยพบวา สํานักงานบัญชีมีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี เพื่อใหผลการ
ปฏิบัติงานเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ซึ่งจะสงผลตอผลการดําเนินงานขององคกรใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
2. ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานโครงสรางองคกร มีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในทุกดาน คือ ดานความโปรงใส ความ
เปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถ ดานการรักษาความลับ ดานความรับผิดชอบตอ
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ผูรับบริการ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให และดาน
ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมพบวา ดานโครงสราง
อยูในระดับมาก เนื่องจาก โครงสรางถือเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอตอการปฏิบัติงานและเปน การกําหนด จัดสรรหนวยงาน
ตําแหนงหนาที่รายละเอียดของงานแตละประเภทใหเปนสัดสวนที่ถูกตองและเหมาะสม กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคทําให
การปฏิบัติงานไมซ้ําซอน ก็จะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและองคการเปนอันมาก
3. ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานระบบงาน มี ความสัมพันธและ
ผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความ
เที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ดานการรักษาความลับ ดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ ดานความรับผิดชอบตอผูถือ
หุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให และดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทั่วไป เนื่องจาก การจัดการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการเตรียมงานอยางดีไมมีการสับสนวุนวายในปฏิบัติงาน
ทําใหชวยลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานและชวยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานไดมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารส วน
จังหวัดชลบุรี ภาพรวมพบวา ดานระบบ อยูในระดับมาก
4. ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานนโยบายการบริหาร มีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในทุกดาน คือ ดานความโปรงใส ความ
เปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถ ดานการรักษาความลับ ดานความรับผิดชอบตอ
ผูรับบริการ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให และดาน
ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป เนื่องจาก การกําหนดนโยบายการบริหารองคกรจะทําใหเกิด
ความสําเร็จในเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว และเพื่อกําหนดนโยบายใหบุคลากรมีความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
และปฏิบัติตามกรอบนโยบายขององคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมพบวา ดานนโยบายการบริหารของ
องคกร อยูในระดับมาก
5. ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานบุคคล มีความสัมพันธและผลกระทบเชิง
บวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี คือ ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม
และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถ ดานการรักษาความลับ และดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให เนื่องจาก การมีมนุษยสัมพันธเปนเครื่องมือในการจัดการปญหา สราง
ความเขาใจที่ดีตอกัน สรางความเขมแข็งของทีมงานและทําใหเกิดการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในเปาหมายของการทํางานและองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ : ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากร
สวนกลาง ภาพรวมพบวา ปจจัยดานบุคคล อยูในระดับมาก ซึ่งจากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการทํางานเฉพาะ
บุคคลมีความสําคัญอยางมากตอการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรมีการพัฒนาบุคลากร
ขององคกรอยางสม่ําเสมอเพิ่มพูนความรูที่หลากหลายความรูใหม ๆ เพื่อนํามาใชพัฒนาองคกรตอไป

ขอเสนอแนะการวิจัย

มหา

ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
1. ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อันดับแรก คือ ดานโครงสรางองคกร รองลงมา
คือ ดานนโยบายการบริหาร.และดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดังนั้น นักบัญชีในปจจุบันควรมีความรูและบทบาทในงานดาน
ต าง ๆ ดวย เชน เปนที่ ปรึกษาของบริษัทในการวางแผนและการกําหนดนโยบาย การวางแผนกลยุ ทธในระยะยาว การ
วิเคราะหการเงินและเศรษฐกิจ การจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การบัญชีเพื่อการจัดการ การสื่อสารกับแผนกอื่นและสามารถ
ใหขอมูลและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจทางธุรกิจ เพราะนักบัญชีมีขอมูลทางการเงินซึ่งสามารถนํามากําหนด
ยุทธศาสตรและเปาหมายของธุรกิจอันจะทําใหธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตอไปในอนาคต
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2. นักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใหความสําคัญกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะดานการรักษาความลับ และดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน
บุค คลหรื อนิ ติ บุ คคลที่ผู ป ระกอบวิชาชีพ ปฏิบั ติห น า ที่ให การพั ฒนาศัก ยภาพทางการบั ญ ชี อ ยา งสม่ํ า เสมอจะนํ า มาซึ่ ง
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ครบถวน ทันตอเวลา และเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นตอไป
3. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดโครงการอบรมในเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพื่อเปนการ
สงเสริมและพัฒนานักบัญชีใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนใหตระหนักถึงผลกระทบจากการขาด
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นําไปสูการปฏิบัติงานทางบัญชีและรายงานทางการเงินใหมีความนาเชื่อถือไดตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี เชน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ไดแก ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานสวัสดิการ และคาตอบแทน เปนตน
2. ควรมีการวิจัยในลักษณะเดียวกันเขตพื้นที่อื่น ๆ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการเก็บขอมูลในเชิงลึกและใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัม ภาษณรวมดวย เพื่อให ได ขอมูลใน
ประเด็นของการวิจัยเพิ่มมากขึ้น และมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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งานวิจัยเรื่องบานนาหรือบานนอก: การศึกษาภาคปฎิบัติการการสรางชุมชนทองเที่ยวจากภูมิลักษณชุม ชน
นาคู หา จั ง หวั ดแพร มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ กษาเรื่อ งเล า ชาวบา นนาเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมสั ง คมชุ ม ชน และเพื่ อ ศึ กษา
ภาคปฏิ บั ติ ก ารการสร า งตลาดชุ ม ชนเพื่ อ การท อ งเที่ ย ว โดยใช วิ ธี ก ารศึ กษาตามระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) อันประกอบไปดวย การเก็บขอมูลภาคสนาม และการเก็บขอมูลจากเอกสารตําราที่เกี่ยวของ
ทั้งเรื่องของการทอ งเที่ ย ว การสรา งตลาดเพื่อ จํ า หน า ยสิ นคา ชุมชน และการพั ฒนาเพื่ อ นํ า ไปสู การยกระดั บ ชุ ม ชน
ใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้นจากการทองเที่ยว ผานการสัมภาษณเจาะลึกกับบุคคลในชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 10 คน ไดแก ผูนํา
ชุมชน ผูประกอบการรานคา เเละนักทองเที่ยวที่มาในชุมชน อีกทั้งการศึกษาแบบมีสวนรวม และการศึกษาภาคปฏิบัติ
การ โดยการลงภาคสนาม (Field Study) เขารวมในกิจกรรมการทองเที่ยวเเละวัฒนธรรมชุมชน รวมไปถึงเขารวมการ
จัดการตลาดของกลุมแกนนําบริหารตลาด พื้นที่ในการศึกษาคือ ชุมชนบานนาคูหา หมูที่ 5 ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง
จังหวั ดแพร โดยผลการศึกษาพบวา ชื่อหมูบานสัมพั นธ กับ พื้ นที่ชุ ม ชนที่ มีอากาศเย็ น มี หมอกปกคลุ มเกื อ บตลอดป
ทําใหช่อื หมูบานเดิมวา “บานผาขะมอย” “บานนาผามอย” มาเปลี่ยนเปน บานนาคูหาที่สัมพันธกับถ้ําในชุมชน จากนั้น
ไดมีการพัฒนาโดยพระในชุมชนเปนวัดและชุมชนทองเที่ยว การสรางตลาดชุมชนเพื่อการทองเที่ยวนําเสนอสินคาที่ อยู
ภายใตภูมิลักษณชุมชน
คําสําคัญ : นาคูหา, แพร, ชุมชนทองเที่ยว, ภูมิลักษณชุมชน, การสรางชุมชนทองเที่ยว

Abstract

มห
าวิท
ยา

The purposes of this research, " Ban Na or Ban Nork: The Practical Study to Create Communitybased Tourism According to Community Landform", were to study folklore stories on community social
cultures, and to investigate practically a creation of community market for tourism. This study used
qualitative research to collect data through field study and related documents in which are concerning
of tourism, market creation to sell community products and community development to improve the
quality of life from tourism. The research methods used were as follows: (1) an in-depth interview with
10 people from the community, including community leaders, entrepreneurs, and tourists, and (2) a
participant observation and practical studies of field study, and (3) a participation in tourism and cultural
events. The study field was at Ban Khuha Community, Village No. 5, Suan Kuean Subdistrict, Mueang
Phrae District, Phrae Province. The study found the relation in village name, Na Khuha, and its
geographic characters. The village is located in mountain area with cooling temperature, and is always
covered by fog. The village was previously named "Ban Pha Ka-Mhoei", then later was changed to its
current name "Na Khuha". 'Na' is paddy field and 'Khruha' is the name of local cave. Later, the village
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was developed by monks and became local tourist attraction including temples, community markets
and natural scenery under community landform.
Keywords : Na Khuha, Phrae Province, Community-based Tourism, Community landform
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การขับเคลื่อนของประเทศในปจจุบันมีวัตถุประสงคที่มุงจะออกจากประเทศที่ กําลังพัฒนาและอยูในกั บ ดั ก
รายไดปานกลางมาเนิ่นนาน การพัฒนาที่ตองปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิ จ ไปสู “Value–Based Economy” หรื อ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลั ก คือ เปลี่ยนจากการผลิ ตสิ นคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคา เชิง
“นวัตกรรม” จากเดิมฐานทรัพยากรในชุมชนที่ยังชีพดวยเกษตรกรรม จึงตองพัฒนาแปรรูปจากสินคาเกษตรใหเปนสินคา
เชิงนวัตกรรมเพิ่มมูลคาในสินคาเหลานั้น ผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจดิจิทัล
“นาคูหา” ชุมชนเล็ก ๆ ในหุบเขาที่ตั้งของเมืองแพร ที่ไมไดเปนจุดมุงหมายหลักในการทองเที่ยวเหมือนจังหวัด
อื่นในภาคเหนื อ แตหากพิ จารณาจากภูมิหลังทางภูมิศาสตร ประวั ติศาสตร แหล งทรั พ ยากรธรรมชาติใ นพื้ น ที่ แ ละ
วัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็งแลว สามารถนําองคประกอบทุกดานมารังสรรคใหเปนนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดมีการพัฒนาโดยนําทรัพยากรชุมชนมาผสานกับการสรางสิ่งใหม ๆ เพื่อดึงดูดการทองเที่ยว (จารุวรรณ ขําเพชร, 2559)
อยางเชน วัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็งบานแมลัว ที่เปนแหลงผลิตเมี่ยงหรือชาปาในวงจรชีวิตของคนภาคเหนือมาตลอด
พืชพันธุธรรมชาติอยาง “สาหรายเตา” ชาวบานนาคูหาใชภูมิปญญาในการทําบอเตามาแปรรูป เปนขาวเกรียบเตาและสบู
เตาเพื่อสรางรายไดเสริม (อภิญญา สุขแสงศรี, 2552) “เหมี้ยง” (หรือเมี่ยง) ที่เปนอาหารวางที่ขึ้นชื่อ “ฮอม” ที่นํามายอม
ผา และการทําฮอมเปยก (มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ และคณะ, 2560)
การศึกษาเรื่อง บานนาหรือบานนอก: การศึกษาภาคปฎิบัติการการสรางชุมชนทองเที่ยวจากภูมิลักษณชุมชน
นาคูหา จังหวัดแพร จึงมีความจําเปนเพื่อ สรา งเศรษฐกิจชุม ชนใหเขม แข็ งภายใต สภาพภู มินิเวศชุม ชน และภูมิ ห ลัง
ทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
1. เพื่อศึกษาเรื่องเลาชาวบานนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมชุมชน
2. เพื่อศึกษาการสรางตลาดชุมชนเพื่อการทองเที่ยวกับภูมิลักษณชุมชน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

มห
าวิท
ยา

การสร า งชุ ม ชนท อ งเที่ ย วภายในชุ ม ชนป จ จุ บัน มั ก ใช แ นวคิ ด การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน หรื อ ที่ รูจั ก กั น ว า
Community – Based Tourism (CBT) เนื่องจากเปนเครื่องมื อสรางความเขมแข็งขององค กรชาวบานในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีสว นรวมของคนในชุมชน ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการกํ า หนด
ทิศทางการพัฒนาและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว ซึ่งตองคํานึงถึงความเขมแข็งของชุมชน อันเปนกลไกที่สํา คั ญ
ในการพัฒนา เนื่องจากความเขมแข็งของชุมชนจะแกไขปญหาทั้งในระดับชุมชน และพัฒนาที่เกี่ยวของกับการพั ฒนา
ประเทศไปพรอมกันอยา งบูรณาการความเขมแข็งของชุ มชนนี้ เป นรากฐานที่สําคั ญของประชาสังคม (Civil Society)
ปญหาและพัฒนาชุมชนและสังคมรวมกัน และยังเห็นวาการพัฒนาชุมชนและสังคมไมอาจสําเร็จได ถาหากไมมีการพัฒนา
แบบองครวม ซึ่งมีความเขมแข็งของชุมชนเปนตัวตั้งในการพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองสรางพลังใหชุมชนในทองถิ่น
(รพีภัทร สุขสมเกษม, 2559)
นอกจากนี้การสรางชุมชนทองเที่ยวโดยชุมชน ยังคํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม
มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน (เกศรา สุกเพชร เเละ นนทลฉัตร วีรานุวัตดิ์, 2560) โดยการ
สรางการทองเที่ยวเหลานั้นจะนําจุดเดนภายในชุมชนมาดึงดูดนักทองเที่ยว อยางเชน ประวัติศาสตรชุมชน วั ฒนธรรม
ชุมชน ภูมิลักษณชุมชน เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลว นเกิดขึ้นจากระบบนิเวศ หรือ นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
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นิเวศวิทยาวัฒนธรรม เปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม โดยเนนถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมวาเปน
ตัว กํา หนดกระบวนการวิ วัฒ นาการทาง สั งคมวั ฒ นธรรม มีก ารเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพแวดล อ ม ผ า นเครื่ องมื อ
ที่เรียกวาวัฒนธรรมในการปรับ ตัวเขา กับ สภาพแวดลอมอยางเปนพลวัต โดยมีพื้นฐานสําคัญ คือ เทคโนโลยีการผลิ ต
โครงสรางสังคม และลักษณะของสภาพแวดลอมธรรมชาติเปนเงื่อนไข

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยั ใชวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยภาคปฏิบัติการ
อันประกอบไปดวย การเก็บขอมูลภาคสนาม และการเก็บขอมูลจากเอกสารตําราที่เกี่ยวของ ทั้งในเรื่องของการทองเที่ยว
และการสรางตลาด และการพัฒนาตลาดชุมชน จากการรวมมือกันทั้งผูปฏิบัติงาน แกนนําชุมชน ชาวบานที่กําเนิดภายใน
พื้นที่ ผู ป ระกอบการรา นค า เเละนัก ทอ งเที่ ยวที่ มาในชุ มชน จํา นวนทั้ ง สิ้ น 10 คน ผา นการ การสั มภาษณ เชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) และการศึกษาแบบมีสว นรว ม (Participant Observation) โดยการลงภาคสนามเเละเขา รวม
กิจกรรมสําคัญในชุมชน อีกทั้งใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาจากการวิจัย (Content Analysis)

ลัยร
า

ชภัฏ

ผลการวิจัย

ภาพที่ 1 บรรยากาศบานนาคูหา

มห
าวิท
ยา

ชุมชนนาคูหา มีจุดเดนคือเปนแหลงโอโซนติดอันดับ 7 ของประเทศไทย ชื่อชุมชนแตเดิมคือ บานนาผามอย
นาขะมอย สันนิษฐานวาจากหมอกที่ปกคลุม มองไมเห็นชัดเจนเกือบทั้งป (มอยหมายถึงมัวๆ) และหมอกคลุมบริเวณจุด
หนา ผาสูงชั นที่ตระหงานเปนแลนดมาร คชุมชนที่ชื่อ ผาสิ ง ห (ภาพที่ 1) เมื่อกวา 100 ปผานมาได เปลี่ยนชื่อ มาเป น
นาคูหา โดยคูหา เชื่อมโยงกับถ้ําที่มีจํานวน สองถ้ํา มีขนาดเล็กใหญตางกัน และในถ้ําที่ขนาดใหญจะมีพื้นที่กวางลึกเขาไป
ดานใน ตั้งอยูในเขตอุทยานฯ รอบหมูบานขึ้นไปบนเขาไมสูง สามารถนําทรัพยากรจากปามาใชประโยชนยังชีพได ภูเขา
ดานบนเปนแหลงกําเนิดตนน้ําหรือขุนน้ําและไหลมาหลอเลี้ยงคนในพื้นที่ราบหุบเขาดานลาง พื้นที่ปามาก แตใตตนไม
ใหญมีตนเมี่ยงที่เจริญเติบโตขึ้น และปลูกมากวา100 ป (จารุวรรณ ขําเพชร, 2561)
จากเรื่องเลา ชาวชุมชนเกี่ยวกับ สังคมวัฒ นธรรมพบวา ในปจจุบันมีการปลูกกาแฟเพิ่มเติมในพื้ นที่ตนเมี่ย ง
ชุมชนนาคูหาโอบลอมดวยภูเขา และผานกลางดวยลําธารน้ําไหล มีการทํานาขาวรายรอบแปลงเล็ก ๆ รอบ ๆ บริเวณ
พื้นที่วัด

435
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ภาพที่ 2 วัดนาคูหา
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โดยวัดนี้ (ภาพที่ 2) มีประวัติวากอสรางมากวา 100 ป ชวงป 2443 แตระยะเวลาไมนานมีพระนักพัฒนาขึ้นมา
ดํารงตําแหนงเจาอาวาส และนําแนวคิดการพัฒนาชุมชน โดยใชฐานชุมชนเปนหลัก สรางสะพานไม (ขรัวแตะ) ทอดยาว
ครอมลําธารที่ไหลมาจากขุนลานโอบลอมทุงนาโดยรอบดานตะวันออกของวัด สรางพระพุทธรูปองคใหญตระหงานกลาง
ทุงนา ใชชองทางโซเชียลในการประชาสัมพันธและลงภาพซ้ําๆตอเนื่อง จนกระทั่งปจจุบัน มีคําคน “นาคูหา” และเพจ
แนะนําการเดินทางมายังชุมชนแหงนี้อีกมาก วัฒนธรรมชุมชนยังคงยึดถือตามหลักการศาสนาพุทธและพุทธแบบชาวบาน
(Popular Buddhism) การประกอบพิ ธีท างศาสนา เชน วั นออกพรรษา ที่ จัดประเพณี ตั ก บาตรเทโวโรหณะ และ
หนวยงานราชกาของจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดมารวมในงานสวนของปฎิบัติการการจัดทําตลาดไดรวมมือกับชุมชน
ในการพั ฒนาสินคา ที่เชื่อ มโยงกับ ฐานชุ ม ชนได แก ผลิ ตภั ณฑ จากเมี่ ยง ผลิ ตภั ณฑ จ ากเตาหรื อ ไก (สาหรา ยน้ํ า จื ด )
ผลิตภัณฑไมไผ พืชผักและผลไมที่ปลูกขึ้นในชุมชน เชน อโวคาโด เสาวรส ผักสมุนไพรทองถิ่น มะแควน สะคาน เปนตน
จากการนําแนวคิดเรื่องตลาดมาอธิบายเชื่อมโยงชุมชนนาคูหาแหงนี้ ตลาดมิไดหมายถึง Market ที่มคี วามเจริญ
ลําดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว การอธิบายตลาดในบริบททุนนิยมวาตลาดมีพัฒนาการเมื่อมนุษยกาวออก
จากเศรษฐกิจสังคมกอ นทุน นิยม (Pre-capitalist Economy) มาสูเศรษฐกิ จแบบทุ นนิ ยม การแลกเปลี่ย นแบบตลาด
ไดกาวเขามามีความสําคัญตอมนุษยชาติอยางกวางขวางจน คารล โปลานยี (Carl Polanyi) อธิบายวาสังคมมนุษยไดกาว
เข ามาเป น “สังคมตลาด” หรือ Market Society มีการแลกเปลี่ ยนแบบตลาดและเป น รู ป แบบที่ ครอบงํ า ไปทั่ ว โลก
(บัวพันธ พรหมพักพิง และคณะ, 2563) แตสถานที่ทองเที่ยวนาคูหาแหงนี้ การจัดจําหนายสินคา มีเพียงเพิง 4-5 คูหา
(หอง/ชอง) ที่จัดพื้นที่ใ หกับชาวบานนําสินคา มาขาย ฉะนั้นพื้นที่ จัดวางสินคา ไมไดหมายถึ ง ตลาด ตามนิยามขา งต น
สินคาเปนเพียงสินคาที่แสดงเอกลักษณชุมชนและมีอยูในชุมชน
สินคาที่จําหนาย (ภาพที่ 3) อนุมานวาเปนดังตลาดตั้งอยูดานเหนือในบริเวณลานจอดรถของวัด ซึ่งจําแนกได
เปน 1) พืชสมุนไพรใช ป ระกอบอาหาร เชน จะคาน มะแขวน เปนตน 2) หน อไม หน อไม ดอง หนอไม สม หน อ โอ
(มาพรอมน้ําพริกใบมะกรูด) หนอไมแหง 3) อาหาร ไดแก ขาวเกรียบเตา ถั่วลายเสือ ขาวหลาม อาหารกับขาวเชนหลาม
บอน (บรรจุในกระบอกไมไผตัดเฉลียง) 4) พืชผักผลไมในชุมชน ไดแก มะขามปอม ผักกูด อโวคาโด เสาวรส สมโอ มะระ
แมว ถั่วฝกยาว ลองกอง ลางสาด เปนตน 5) ผลิตภัณฑชุมชน เชน กาน้ํารอนทําจากไมไผ เครื่องดริปกาแฟทําจากไมไผ
เปนตน
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หมูบานทองเที่ยวแหงนี้ตั้งอยูในหุบเขาจังหวัดแพร ที่มีการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนเล็ก ๆ กระจายตามแองที่ ราบ
ในหุบเขา พื้นที่ขอบดานนอกเปนเหมือนขอบกระทะและเปนพื้ นที่ของปาไม พื้นที่ไมใชที่ราบ ฉะนั้นการตั้งบานเรื อ น
รวมทั้งสภาพชุมชน จึงเกาะกระจายตามพื้นที่ ราบขอบๆ แนวเขาและตามแนวลํ าเหมื อง ลํา ธาร ที่ไหลมาจากขุ นน้ํา
บนยอดเขาชุมชนไมสามารถขยายตัวออกไปได ภายในชุมชนประกอบดวยผืนนาแปลงเล็ก ๆ และลําเหมืองที่โอบลอม
ทุงนาและชุมชนให กระจุ กตัว เหมื อ นภาพในจิน ตนาการ “หมูบานเล็ กในปาใหญ ” ในอดีตชุ ม ชนนี้ ดํ า รงชี วิตตามวิ ถี
การเกษตรที่มีพืชเศรษฐกิ จที่ทํารายได คือ เมี่ย ง และการปลูกถั่ว ปลูกขาวโพด ปลู กข า วเป นอาหารหลั ก มี พืช น้ํา คื อ
สาหรายน้ํา จื ด หรือชาวบานเรียกวา “เตา หรือ ไก” เปนแหลงรายได หลังจากนั้นมีการปลู กพื ชยืนต นและจํ า หนา ย
ในลําดับตอมา เชน เสาวรส อโวคาโด ทุเรียน เงาะ เปนตน สวนสินคาจากปา เชน หนอไม รถดวน หลากชนิด เปนสินคา
และอาหารของชาวชุมชน เปนตน
ดวยหมูบานในหุบ เขา จึงมีความเชื่อสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ในชุมชน ทั้งเจาพอเจาแม ที่ เป น
คลายวิญญาณบรรพบุรุษทําหนาที่ปกปกรักษาหมูบานและลูกหลาน ผีขุนน้ําที่ทําหนาที่เผื่อแผ จัดสรรและใหความมั่นคง
ดานน้ํา เพื่อการเกษตร โดยยอดผาชา งผาดานคือ ยอดเขาสูงสุดของจังหวัดแพร และเปนแหล งความเชื่อของผี ขุ น น้ํ า
วัฒนธรรมชุมชนในรอบปเกี่ยวกับศาสนาพุทธและผีวิญญาณนิยมตาง ๆ (จารุวรรณ ขําเพชร, 2558)
ภาคปฎิบัติการชุมชน หากพิจารณาตามแนวคิ ดการปฎิบัติการ (Practice, Action, Praxis) เชิ งโครงสร า ง
และโครงสรางนิยมที่ทรงอิทธิพลขณะนั้น (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2559) ปฎิบัติทางสังคม (Social Practice) มีนักคิด
หลายคน ที่นํามาใชอธิบาย เชน ปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) ที่คุนเคยเรื่อง Habitus การนําแนวคิดมาอธิบาย
ปรากฎการณ ทางสังคมในฐานะปรากฎการณพื้นฐานในชีวิตทางสังคม นํามาอธิบายความสัมพันธการกระทําวา เปน
ความสอดคลองกับบริบทของสังคม วัฒนธรรมที่ผลิตรูปแบบชีวิตสังคม มีเจาอาวาสนักพัฒนาในชุมชน ไดนํามาผนวกรวม
กับพลวัตและบริบทของชุมชน ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่กระจายสงตอแนวคิดเรื่องการทองเที่ยว
และการสร างชุ มชนใหเป นแหล ง ทอ งเที่ยว นักท อ งเที่ ยวไดเ สนอความคิ ดสะท อ นการปฎิ บัติ ก ารที่เ ห็ นในชุ ม ชนว า
“...พาหลานมาเที่ยว หลานอยูกรุงเทพอยากมา ตัวเองเคยมาเมื่อ 2 ปกอนเขาเกี่ยวขาวหมดแลว แตชวงนี้ขาวกําลังงาม
พรอมเกี่ยว...ชื่นชมนะ ขนาดอยูกลางปายังมีคนมาเที่ยว คนศรัทธามาทําบุญ มองเห็นคนมาจากหลายทิศทาง”
“แตพื้นที่มันนอย ที่สวยงามเพราะมีนาขาวพอเกี่ยวเสร็จเหลือแตวัด แตกอยังมีพระเจาองคใหญงามอยู”1
“ตามมาจากโซเชียล ยิ่งคนลงภาพมากๆ กอจะมีคนมาก คนอยากมาเที่ยว ยอดจึงไดจากคนแชร...ไดขึ้นไปถึง
ยอดผาสิงห ที่เปนเหมือนจุดชมวิวของหมูบาน (นําภาพหนาผาสิงหใหชม) ...สวนตัวอยากใหอยูแบบนี้ ไมอยากใหขยาย
หรือพัฒนาอะไรตอไป เพราะจะเปนเหมือน สปน หรือมอนแจม หรือภูทับเบิก อยางภูทับเบิกขึ้นไปแลวไมเห็นภูละเห็ น
แตดงรีสอรท เต็มภูเขา...หากจะเติมแคอยากใหมีพื้นที่เล็กๆ กางเตนทไดกอพอละ แคใหคนมาชมและกลับไป”
1

สัมภาษณพอวิสิษฐ สุภาพ อายุ 76 ป นักทองเที่ยวจากตางอําเภอ วันที่ 22 ตุลาคม 2564
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“การขายของของชาวบ านก อ เปนเสนห ให ชาวบา นขายของธรรมดาทั่ ว ไปที่ ในพื้ นที่ ชุ มชนมี แต ควรเพิ่ ม
signature และตี brand ของตนเอง และหาผูรับรองแบรนดนั้ นๆ เพื่อความนา เชื่อถื อของสิ นคา จะเปนการให ผูซื้อ
ตัดสินใจไดงา ยและเร็วขึ้น เชน ตรา อย. ตรา มผช. เปนตน”2
โดยเฉพาะเทศกาลและวันหยุดยาว ทางวัดไดจัดกิ จกรรมจะมีนักทองเที่ ยวเขา มาจํา นวนมาก เชน วันที่ 22
ตุลาคม 2564 ทางวัดไดจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ มีผูคนมาจากหลายสารทิศ ทั้งตางหมู บานอําเภอในจั งหวั ดแพร
และจังหวัดอื่น ๆ เชน นนทบุรี เพชรบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี และมาไกลสุดจากอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา3
ภูมิลักษณชุมชนนาคูหาที่ดึงดูดนักทองเที่ยว นอกจาก “ความติดใจในธรรมชาติ ติดใจความเย็นแลว การไดมา
พบปะปอแมปนองชาวบานที่นี่เขาอัธยาสัยดี เปนกันเอง รับแขก มีของกินมาสูแบบชาวบาน ปนกันกินอยูไป คิดวาเปน
จุดเดนของที่นี่ นอกจากความสวยงามของธรรมชาติยังมีบอเตา เมี่ยง กาแฟ 4”
ดังนั้ นภูมิลักษณชุ มชนนาคูหาโดยภาพรวมเป น ลั กษณะภู เขาสูง อาศเย็นตามลั กษณะทั่ วไปของภาคเหนื อ
บนเขามีการปลูกพืชทองถิ่น คือ เมี่ยง ที่ขึ้นตามแนวภูเขาสูง และพื้นที่ที่มีอากาศเหมาะสม นาคูหาจึงเปนพื้นที่ สําคั ญ
ในการปลู ก สง ออก และจัดจํ า หน า ยเมี่ ยงของจั งหวั ดแพรม าแต เดิ ม อี กทั้ ง ยั ง สามารถยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานราก
และเศรษฐกิ จในเรื่อ งของ โมเดลเศรษฐกิจ สู การพัฒนาที่ ยั่ง ยื น หรือ ที่รูจักกั นว า BCG อันเป นการพัฒนาเศรษฐกิ จ
การทองเที่ยวจากการนํา อั ตลั กษณทองถิ่ น วัฒนธรรมชุ มชนดั้ งเดิม ภูมิปญญาท องถิ่ น (สํ านักงานสภานโยบายการ
อุ ดมศึกษาวิ ท ยาศาสตร วิ จัย และนวัต กรรมแหง ชาติ, 2562) และเนื้ อ หาอั ต ลั ก ษณ เ ชิ ง พื้ น ที่ ม าต อ ยอดผลิ ตภั ณ ฑ
และบริการใหมีมูลคาที่สูงขึ้น โดยคนในชุมชนเพื่อปองกันการทําลายธรรมชาติทองถิ่น สรางชุมชนเขมแข็ง และกอใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน
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จากการศึกษาเรื่อง บานนาหรือบานนอก: การศึกษาภาคปฎิบัติการการสรางชุมชนทองเที่ยวจากภูมิลักษณ
ชุมชนนาคูหา จังหวัดแพร พบวา การพัฒนาชุมชนเพื่อใหเปนหมูบานทองเที่ยว มีความสําคัญในการยกระดับเศรษฐกิจ
เเละวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม รวมไปถึงเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ดังจะไดจากหลายชุมชนทองเที่ยวที่นําเอาวัฒนธรรม
เฉพาะในภูมินิเวศเหลานั้นมาเปนจุดเดนในการดึงดูดนักทองเที่ยว เชน ชุมชนคีรีวง เเละอีกหลายชุมชน ทั้งนี้หากมีศึกษา
คนควา ในลําดับถัดไป ควรศึกษาคนควาเปรียบเทียบทั้งในเรื่องของการสรางจุดแข็งจากรากฐานของวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อนํามาพัฒนาตอยอด รวมทั้งการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบในเรื่องพื้นที่ตลาดในบริบท และภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อหาจุดเดน
เเละจุดรวม รวมถึงนํามาแกไขจุดบกพรองของตลาดภายในชุมชนของประเทศไทย และประเด็นที่สําคัญคือการยกระดับ
คุณภาพชีวิต การเพิ่มรายไดภายในชุมชน เปนสิ่งสําคัญที่ ตองจัดเก็บขอมูลโดยหน วยงานท องถิ่ น ควรมีการวิเคราะห
จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) โอกาส(Opportunities) และอุปสรรค(Threats) ในพื้นที่นาคูหา เพื่อนํามา
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หรือ Business Model และชุมชนเขมเเข็งในลําดับตอไป
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บทคัดยอ

ลัยร
า

ชภัฏ

การวิจัย ครั ้ง นี ้ มีวัตถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ กษารวบรวมข อ มูลภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น ของชุม ชนในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งไดแก อําเภอบางพลี และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การวิจัย
ในครั้งนี้เ ปน การวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัว อย า ง คือ ผูทรงภูมิปญญาจากอําเภอบางพลี จํานวน 36 คน และจากอําเภอ
เมืองจํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ แบบมี โครงสร างสํา หรับ ศึกษารวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น การวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิ จัยพบว า
1. ภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอบางพลี ที่รวบรวมได มี 41 ผลิตภัณฑ/ผลงาน จากผูทรงภูมิปญญา 36 คน
แบงเปนแบงเปน 4 สาขา คือ 1) คหกรรม ไดแก อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม 2) สาขาศิลปกรรม ไดแก งานหัตถกรรม
งานประดิษฐ ดนตรีและนาฏศิลป 3) สาขาสาธารณสุข ไดแก ผลิตภัณฑจากสมุนไพรธรรมชาติ และการนวดแผนโบราณ
และ 4) สาขาเกษตรกรรม
2. ภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง ที่รวบรวมได มี 31 ผลิตภัณฑ/ผลงาน จากผูทรงภูมิปญญา 29 คน
แบงเปน 4 สาขา คือ 1) คหกรรม ไดแก อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม 2) สาขาศิลปกรรม ไดแก งานหัตถกรรมและงาน
ประดิษฐ 3) สาขาสาธารณสุข ไดแก ผลิตภัณฑจากสมุนไพรธรรมชาติ และ 4) สาขาเกษตรกรรม
3. ภูมิปญญาแตละผลิตภัณฑ/ผลงาน ประกอบดวย 1) ประวัติผทู รงภูมิปญญา 2) กระบวนการเรียนรู สั่งสม
ประสบการณ 3) การถายทอดประสบการณ/ภูมิปญญา 3) ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน และ 4) ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน
และขั้นตอนการผลิต/การดําเนินการ
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น, ผูทรงภูมิปญญาม ชุมชนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

Abstract

มห
าวิท
ยา

The objectives of this research were to study and gather indigenous knowledge of
communities in BangPhlee District and Muang District in Samutprakarn province under the responsibility
of Dhonburi Rajabhat University. This research was considered an exploratory research. The sample
groups in this exploratory research were sixty-five persons with indigenous knowledge; thirty-six persons
from BangPhlee District and twenty-nine persons from Muang District. The research instrument
employed in this study was a structural interviewing form for collecting information and data concerning
the indigenous knowledge of communities in BangPhlee District and Muang District. The information
and data collected were analysed through the content analysis method and presented in terms of
frequency count and percentage. The results and findings indicated that:
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1. In BangPhlee District, there were a total of forty-one products from indigenous knowledge
which were classified into four groups; namely (1) foods and desserts, (2) artworks, handicrafts, Thai
music and Thai dancing (3) Thai herbal medicinal products and Thai massage and (4) agriculture
2. In Muang District, there were a total of thirty-one products from indigenous knowledge which
were classified into four groups; namely (1) foods, desserts, and drinks, (2) artworks and handicrafts, (3)
Thai herbal products and (4) agriculture
3. Each indigenous knowledge lesson was composed of four parts; namely (1) background of
the people with indigenous knowledge, (2) ways of accumulating experiences and skills, (3) ways of
transferring and conserving the indigenous knowledge, and (4) the production process.
Keywords: Indigenous Knowledge, Persons with Indigenous Knowledge, Communities under the
Responsibility of Dhonburi Rajabhat Universty in Samutprakarn Province

บทนํา

มห
าวิท
ยา
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า

ชภัฏ

บทบาทของภู มิป ญญาไทยในการพั ฒ นาสั ง คม ได รั บการยอมรับ มากขึ้ น จากหลายหน วยงานทั้ ง ภาครั ฐ
หนวยงานเอกชน และองคกรชุมชน มีการศึกษาค นควาและนําไปสู การปฏิบัติการในแผนการทํา งานของหน ว ยงาน
ตาง ๆ มากขึ้น ภูมิปญญาไทยมีความหลากหลายซึ่งเปนความหลากหลายที่แวดลอมวิถีชีวิตของคนในสังคม ภูมิปญญา
ไทยจึงเกี่ยวของกับทุกมิติทางสังคม โดยมีคนเปนศูนยกลางของความสัมพันธกับมิตทิ างสังคมนั้น ๆ หรืออีกนัยหนึ่งเรียก
ไดวาเปนผูทรงภูมิปญญาของสังคมผูรู สืบทอด พัฒนา ถายทอด และนําความรูทางภูมิปญญามาพัฒนาชีวิตของคน
ไทยในสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 ) และกําหนดทิศทางอยางชัดเจนในยุทธศาสตรชาติ
นโยบายรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วาจะตองพัฒนาประเทศไปสูสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3
ดา น คือสั งคมคุณ ภาพ สังคมแห งภูมิป ญญา และการเรีย นรู สังคมสมานฉั น ท แ ละเอื้ อ อาทรตอ กั น (กระทรวง
วัฒนธรรม, 2547: 1-12) และทิศทางการพัฒ นาในประเทศ ไดมุงการวางรากฐานในการพัฒ นาคนและสังคมไทย
สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษาคนควาภุมปญญา แตละเรื่องใหกระจางชัดโดยศึกษา
จากชาวบานใหมากที่สุด ใหรูวาเขาทําอะไรเปน เขาทําอะไรเกง มีอะไรอยูบาง และแตละชุมชนมีภูมิป ญญาอะไร
เมื่อ รวบรวมข อ มูล ได มากแล ว นํ า มาจั ด หมวดหมูเ ปน แผนก เพื่อ หาความหมายและคุ ณ คา ที่ แ ท จ ริ ง โดยพิ จ ารณา
ความเชื่อมโยงระหวางภูมิปญญากับระบบตางๆ ของชุมชุน เมื่อศึกษาภูมิปญญาจนกระจางชัดแลว ควรถายทอดไปยัง
กลุมเปาหมายตาง ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2543, อางใน อัญชลี พงษแตง, 2553) สําหรับ
การจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น รัฐบาลไดมองเห็นความสําคั ญของการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสร า ง
ความเข็มแข็งใหกับชุมชน จึงไดระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ ในส วนที่เกี่ ยวกับการจัดการศึกษาไวในมาตร 81 ระบุวา รัฐจะต องสงเสริ มภู มิป ญญาท องถิ่ นสู ระบบ
การปฏิบัติอ ยางจริ งจั งในการจัดการศึกษาซึ่งโดยระบบการจัดการศึกษา ถือเปนปจจั ยพื้ นฐานที่สําคัญ ประการหนึ่ ง
ของการดํารงชีวิตมนุษย จึงไดระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาไววา ใหนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพราะเปนสิ่งที่มี
ประโยชน ผู เรียนไดเ รีย นรูเห็ นคุณคา ของภูมิปญ ญาทองถิ่น ทํา ใหเกิดความรัก ความภาคภู มิใจในความเป น ไทย
ความสามารถในการคิด การจัดการแกปญหาเกี่ยวกับตนเอง งานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทองถิ่นและแสวงหาความรู
ใหม ๆ รวมทั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากร สิ่ ง แวดล อ ม ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี สื บ ไป (กรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 อางในสุเมธ วรรณรัตน, 2548)
ตามกฎกระทรวง การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งออกโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (2564) นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถูกจัดไวในกลุมที่ 3 คือ กลุมพัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอื่น
มี ภ ารกิ จ หลั ก และยุ ท ธศาสตร ที่ มุ ง สู ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนท อ งถิ่ น และชุ ม ชนที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ ประโยชน ร ว มกั น
การเปนแหลงเรียนรูถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อ สรา งความแข็ งแรงใหแก ชุมชนและการใหประชาชนมี โอกาส
เรียนรู ตลอดชีวิตอั นจะนําไปสูการพัฒ นาที่ยั่งยืน โดยตอง สืบ สานและอนุรักษ ศิลปวั ฒ นธรรมและภู มป ญญาทอ งถิ่ น
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ประยุกตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเขากับยุคสมัยเพิ่อ เพิ่ มคุณคา และมูลคา และตองสงเสริ ม
การสืบทอดและพัฒนาความรูจากผูมีภูมิปญญาดานศิลปวั ฒนธรรมและภู มิปญญาของท องถิ่ นเพื่ อใหการดํ าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามภารกิจหลักและยุทธศาสตรดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
นั้น พบวาฐานขอมูลภูมปญญาทองถิ่นของชุมชนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งไดแก
อําเภอบางพลี และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนแหลงของภูมิปญญาที่หลากหลายและคนในชุมชนหลายกลุม
ได นํ า ความรู ภู มิ ป ญ ญาของตนที่ มี อ ยู มาประยุ กต ใ ช แ ละปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรมและเป น อาชี พ เป น จํ า นวนมาก
แตยังขาดฐานขอมูลบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดมาศึกษาเรียนรูเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิต
และถายทอดภูมิปญญาสูคนรุนหลังตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ของชุมชน
ในเขตรับ ผิ ดชอบของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี สมุ ทรปราการ ซึ่ ง ไดแก อํ า เภอบางพลี และอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ เพื่อเปนฐานขอมูลบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รีและหน วยงานท องถิ่ น
ที่รับผิดชอบนําไปประยุกตใชตามภารกิจหลักและยุทธศาสตรที่มุงสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค
หรือประโยชนรวมกัน ซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวง ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
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เพื่อ ศึ ก ษารวบรวมข อ มู ลภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ นของชุ ม ชนในเขตรั บ ผิ ดชอบของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี
สมุทรปราการ ซึ่งไดแก อําเภอบางพลี และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

1. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบสํารวจ (Exploratory Research) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1.1 กลุมเปาหมายที่ใหขอมูล ไดแก ผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 65 คน แบงเปน ในเขตอําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 36 คน และในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 29 คน
1.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
1) การศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใน 5 ประเด็น คือ
1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคความรูและผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น 2) กระบวนการเรียนรูสั่งสมประสบการณ 3) การถายทอด
ประสบการณ/ภูมิปญญา 4) ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน และ 5) ขั้นตอนการผลิต/การดําเนินการ และไดแบงองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่ นเปน 4 สาขา คือ 1) สาขาคหกรรม ไดแก ดานอาหารและขนม 2) สาขาศิลปกรรม ไดแก ดา นงาน
ประดิษฐ ดานหัตถกรรม และดานดนตรีนาฏศิลป 3) สาขาสาธารณสุข ไดแก ดานยาสมุนไพร และดานการนวดแผน
โบราณ และ4) สาขาเกษตรกรรม
2) การศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใน 5 ประเด็น คือ
1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคความรูและผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น 2) กระบวนการเรียนรูสั่งสมประสบการณ 3) การถายทอด
ประสบการณ/ภูมิปญญา 4) ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน และ 5) ขั้นตอนการผลิต/การดําเนินการ และไดแบงองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นเปน แบงเปน 4 สาขา คือ 1) สาขาคหกรรม ไดแก อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม 2) สาขาศิลปกรรม
ไดแก หั ตถกรรมและงานประดิ ษ ฐ 3) สาขาสาธารณสุข ได แก ผลิตภั ณฑ จ ากสมุ น ไพรธรรมชาติ และ 4) สาขา
เกษตรกรรม
3) การคัดเลือกภูมิปญญาเพื่อศึกษารวบรวมนั้ น กําหนดเกณฑคือ จะตองเปนผลิตภัณฑหรือผลงานที่ไ ด รับ
ความนิ ย มในท อ งถิ่ น เป นที่ รู จั ก ของคนในชุ ม ชนหรื อ บุ ค คลทั่ว ไปเป นอย า งดี และยั งมี ก ารผลิ ตหรื อ ดํ า เนิ น กิ จ การ
อยูในปจจุบัน และผูทรงภูมิปญญามีความเต็มใจและยินยอมใหขอมูลภูมิปญญาของตนเพื่อเผยแพรใหบุคคลอื่นที่สนใจ
ไดเรียนรูและสามารถใหความรูในรายละเอียดขั้นตอนการผลิตหรือดําเนินงานหากมีผูสนใจเขามาติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม
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1.3 ขอบเขตดานพื้นที่เปาหมาย
1) ชุมชนตางๆที่มีภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแบงเปน 6 ตําบล ไดแก
1) ตํา บลบางพลีใ หญ 2) ตํ าบลบางปลา 3) ตํ า บลบางโฉลง 4) ตํ า บลบางแก ว 5) ตํา บลราชาเทวะ และ 6) ตํ า บล
หนองปรือ
2) ชุมชนตางๆที่มีภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุท รปราการ ซึ่งแบงเป น 9 ตําบล ได แก
1) ตําบลสําโรงเหนือ 2) ตําบลบางโปรง 3) ตําบลปากน้ํา 4) ตําบลบางดวน 5) ตําบลทายบานใหม 6) ตําบลทายบาน
7) ตําบลแพรกษา 8) ตําบลบางเมือง และ 9) ตําบลดานสําโรง

ชภัฏ

2. เครื่องมือวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงรวจ เครื่องมือวิจัยคือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสํา หรั บ ศึกษารวบรวม
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลบริบทของชุมชน
ในเขตอําเภอบางพลี และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทอ งถิ่ น ในการตรวจสอบ
คุ ณภาพเครื่ อ งมื อ โดยการให ผูท รงคุ ณวุ ฒิ ด า นภู ม ป ญ ญาทอ งถิ่ น จํ า นวน 3 ท า น พิ จารณาความถู ก ต อ งเหมาะสม
ของเนื้อหา จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดเกณฑ
คาดัชนีความสอดคลองของคําถามแตละขอตองมีคาแต 0.66 ขึ้นไปจึงจะนําไปใชได และจากผลการวิจัย พบวาขอคําถาม
ทุกขอในแบบสอบถามมีคาตั้งแต 0.66 ขึ้นไป ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดจึงสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลได

ผลการวิจัย

ลัยร
า

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยและคณะทํางานไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
สํา หรับ ศึกษารวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น ผูใหขอมูลคือ ผูทรงภูมิปญญาทองถิ่ นในเขตอํ า เภอบางพลี จํ านวน 36 คน
และในเขตอําเภอเมือง จํานวน 29 คน ขอมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณ นําไปวิเคราะหเนื้อหา สรุป
และอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว นําเสนอขอมูลในคาของความถี่และรอยละ
ผลการศึกษาวิจัย แบง เปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

มห
าวิท
ยา

1.1 ผลการศึกษารวมรวมขอมูลภูมิปญ ญาทองถิ่นจากผูท รงภูมิปญญาจํ า นวน 36 คน พบว ามีภูมิป ญญา
จํานวน 41 ผลิตภัณฑหรือผลงาน ดานที่มีผูทรงภูมิปญญาทองถิ่นมากที่สุด คือ ภูมิปญญาทองถิ่นสาขาคหกรรม ซึ่งไดแก
อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม รวมจํานวน 19 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน) คิดเปนรอยละ 46.34 รองลงมาคือ สาขา
ศิลปกรรม ไดแก งานหัตถกรรม งานประดิษ ฐ ดนตรีและนาฏศิลป รวมจํานวน 14 ภู มิป ญญา (ผลิ ตภั ณฑ /ผลงาน)
คิดเปนรอยละ 34.13 อันดับที่สามคือ สาขาเกษตรกรรม จํานวน 4 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน) คิดเปนรอยละ 9.76
ซึ่งมีจํานวนเทากันกับ สาขาสาธารณสุข ไดแก ยาสมุนไพร และการนวด รวมจํานวน 4 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน)
คิดเปนรอยละ 9.76 ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง 1
ตาราง 1 รายชื่อผูท รงภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาท องถิ่น (ผลิตภั ณ ฑ/ผลงาน) ของชุมชนในเขตอํ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ลําดับที่
ชื่อผูทรงภูมิปญญา
ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน)
ทองถิ่นที่อยูอาศัย
1
นายวิชัย เปลี่ยนศรีนวล
1) การเพาะตนชวนชม
ตําบลบางพลีใหญ
2
นางสาวอัญญิกา สุยะตา
2) งานเพนทแกว
ตําบลบางพลีใหญ
3
นางทองใบ เฉลิมเกียรติพิกุล
3) ขนมปนสิบสูตรโบราณ
ตําบลบางพลีใหญ
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16
17
18
19
20
21
22
23

นางสาววรรณี เปลี่ยนสีนวล
นายสําเริง สมจิตต
นางวรวรรณ หนูงาม
นางกาญจนา ผานโผน
นายชาลี หนูงาม
นายชาลี มานีรักษ
นางทรัพยมณี จั่นมงคล
นางศิริพร สวัสดิ์ศุภผล

24
25

นางภิญาดา บุญพิทักษ
นางนภาพร ทรัพยสมบูรณ

26
27
28
29
30

นางพรพณา พัดทอง
นางเพลินใจ แกวสมนึก
นายวิจิตร วัฒนจันทร
นางวันเพ็ญ แกวนุม
นางวชิราภรณ เพ็ชรรัตน

31

นายธรรม เกตุคลายแสง

32
33
34
35
36

นางดุษฎี อนุรกั ษสุนทร
นางสาววรรณรัตน นิจผล
นางสุมิตรา วาทะพุกกะณะ
นางปทมา ฉิมบานไร
นางนันทพันธ ธนาศุภวัฒน

4) พุทราเชื่อม
5) ขนมเม็ดขนุน
6) ขนมชั้นสมุนไพร
7) การเพาะเห็ดฟาง
8) การตนออนทานตะวัน
9) นวดแผนโบราณ
10) ถั่วกรอบแกว
11) จักสานตะกราพลาสติก
12) กลวยกวนรสมะขาม
13) ขาวหมาก
14) ปุยจุลินทรีย
15) ครูชา ง (สอนและผลิตเครื่ อ งดนตรี
ไทย)
16) ทองมวนกะทิสอ
17) ผลิตสวิงจับปลา
18) ปลาสลิดแคลเซียม
19) น้ําพริกนรกปลาสลิด
20) ปลาสลิดเนื้อทอง
21) ปลาสลิดแดดเดียว
22) น้ําวานหางจระเข
23) กระเปาสานจากเสนพลาสติก
24) ดอกไมจากผาใยบัว
25) ผาปกลายทอง
26) น้ําพริกปลาหวาน
27) ปลาสลิดแหง
28) ปลาน้ําแข็ง
29) พวงหรีดดอกไมแหง
30) ละครชาตรี
31) วงดนตรีปพาทย
32) ขนมดอกจอก
33) กลวยคลุกเกลือวชิราภรณ
34) พวงหรีด
35) น้ํามันนวดสมุนไพรจากกานพลู
36) ผลิตภัณฑพอกผิวหนา
37) กะหรี่พัฟ
38) ขี้ผ้งึ สมุนไพร
39) สุพัตราเทียนหอม
40) เครื่องปนวิจิตรศิลป
41) ผลิตภัณฑจากผาใยบัว

ลัยร
า

มห
าวิท
ยา

ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ

รำไ
พพ
รรณ
ี

นางปนัดดา ปะนางรอง
นางเจริญ ประจงรัด
นางบุญศรี พุมมาล
นางพรรณทิพย เตี้ยงาม
นายธนพล เตี้ยงาม
นางวงษ พูลศิริ
นางดุลพร อุประ
นางอัยลดา สุคนธชาติ
นายสิทธิชัย โลรัตนชัย
นางพรรณี อรุณสง
นายสมหมาย สัมฤทธิ์ตะทวล
นายวาทิต ไทรวิมาน

ชภัฏ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางพลีใหญ
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางปลา
ตําบลบางแกว
ตําบลบางแกว
ตําบลบางแกว
ตําบลบางแกว
ตําบลบางโฉลง
ตําบลราชาเทวะ

1.2 ผูทรงภูมิปญญาสวนใหญไดรับการถายทอดจากคนในครอบครัวหรือบรรพบุรุษ จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 44.44 รองลงมา คือ เรียนรูจากผูรูท่ไี มใชคนในครอบครัว จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.22 เขารับการอบรม
444
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

รำไ
พพ
รรณ
ี

จากหนวยงานที่เปดอบรม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 19.46 และ เรียนรูดวยตนเองจากการลองผิดลองถูก จํานวน 5
คน คิดเปนรอยละ 13.88 สําหรับระยะเวลาการสั่งสมประสบการณของผูทรงภูมิปญญา พบวา สวนใหญมีระยะเวลา
การสั่งสมประสบการณระหวาง 10-20 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 55.55 รองลงมาคือ มีระยะเวลาการสั่งสม
ประสบการณตํา่ กวา 10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.22 มีระยะเวลาการสั่งสมประสบการณ 21-40 ป จํานวน 7
คนคิดเปนรอ ยละ 19.44 และ มีระยะเวลาการสั่งสมประสบการณ 41 ปขึ้นไป มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอ ยละ 2.79
ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง 2

ชภัฏ

ตาราง 2 ขอมูลกระบวนการเรียนรูและการสั่งสมประสบการณของผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น 36 คน
รายการ
จํานวน
รอยละ
1. กระบวนการเรียนรู
1.1 เรียนรูดวยตนเองจากการลองผิดลองถูก
5
13.88
1.2 ไดรบั การถายทอดจากคนในครอบครัวหรือบรรพบุรุษ
16
44.44
1.3 เรียนรูจากผูรูที่ไมใชคนในครอบครัว
8
22.22
1.4 เขารับการอบรมจากหนวยงานที่เปดอบรม
7
19.46
รวม
36
100
2. ระยะเวลาการสั่งสมประสบการณ
2.1 ต่ํากวา 10 ป
8
22.22
2.2 10-20 ป
20
55.55
2.3 21-40 ป
7
19.44
2.4 41 ปขึ้นไป
1
2.79
รวม
36
100

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ตอนที่ 2 ผลการศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2.1 จากผลการศึกษารวมรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นจากผูทรงภูมิปญญาจํานวน 29 คน มีภูมิปญญาจํานวน
31 ผลิตภัณฑหรือผลงาน สาขาที่มีผูทรงภูมิปญญาทองถิ่นมากที่สุด คือ ภูมิปญญาทองถิ่นสาขาคหกรรม (อาหาร/ขนม/
เครื่องดื่ม) จํานวน 13 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน) คิดเปนรอยละ 41.90 รองลงมาคือ สาขาสาธารณสุข (ผลิตภัณฑ
จากสมุ น ไพร) จํ า นวน 10 ภู มิ ปญ ญา (ผลิ ตภั ณ ฑ/ ผลงาน) คิ ดเปนร อ ยละ 32.40 สาขาศิ ลปกรรม (หั ตถกรรม/
สิ่งประดิษฐ) จํานวน 7 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน) คิดเปนรอยละ 22.50 และสาขาการเกษตร จํานวน 1 ภูมิปญญา
(ผลิตภัณฑ/ผลงาน) คิดเปนรอยละ 3.20 ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง 3

ตาราง 3 รายชื่อผูทรงภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น (ผลิตภัณฑ/ผลงาน)ของชุมชนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
ลําดับที่
ชื่อผูทรงภูมิปญญา
ภูมิปญญา(ผลิตภัณฑ/ผลงาน)
ทองถิ่นที่อยูอาศัย
1
นางชวนชื่น บุญเหล็ง
1) ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปการบูรหอม
ตําบลสําโรงเหนือ
2) กระเปาจากหนังเบาะรถยนต
2
นางทวี จันทวงศ
3) งาดําอบน้ําผึ้ง
ตําบลสําโรงเหนือ
3
นางปฏิญญา โภคชัชวาล
4) ผาเช็ดหนาจากผาบาติก
ตําบลสําโรงเหนือ
4
นางสุพัตรา รุงโปรง
5) แหนมหมู
ตําบลบางโปรง
5
นางเบญจมาศ อวมเทียม
6) สบูบาธบอมสมุนไพร
ตําบลบางโปรง
445
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

นางสวาท กลิ่นมีทรัพย
นายนันทพันธ ธนาศุภวัฒน
นายอุสา ห ปานแกว

15
16
17
18
19
20
21

นางวิมล จุละพราหมณ
นางสุนันทา สิงหทองอนันต
นางปวีณา ไคนุนนอย
นางมะลิ เกิดแสง
นางกัญญาณัท ธิสน
นางนันทยา มากโภคา
นางศรีจันทร สะอาดอน

22
23
24
25
26
27
28
29

นางชนิษฐา นิลดวง
นางศรีวรรณ คุมครอง
นายธนกร จันทรศรี
นางละอองดาว มณีรัตน
นางกัญญาพร นวลสอาด
นางวิจิตตรี จันทรตาย
นายเชาวลิต ภานิชกุล
นายพิษณุ สุขใจ

ตําบลบางโปรง
ตําบลบางโปรง
ตําบลบางโปรง
ตําบลปากน้ํา
ตําบลปากน้ํา
ตําบลบางดวน

รำไ
พพ
รรณ
ี

12
13
14

7) สบูจากน้ํามันธรรมชาติ (บานภูตะวัน)
8) ขนมทองมวน
9) กลวยทอด
10) การเพาะเห็ดแบบครบวงจร
11) ขนมใบจาก
12) ขันโตกจักสาน
13) ตะกรากระเขาจักสาน
14) ขนมจากมะพราวออน
15) นันทพันธดอกไมประดิษฐ
16) ไพรสกัดน้ํามั นเหลืองสมุนไพรไทย-จี น
เบญจ เฮิรบ
17) ขนมตม
18) น้ําดื่มสมุนไพร
19) สมุนไพรสูดดม
20) น้ําพริกเผากุง
21) น้ําพริกปลาดุกฟูไขเค็ม
22) หมี่กรอบ
23) สมุนไพรใบยานางผสมมะกรูดบํารุงเสน
ผม
24) ผามัดยอม
25) ยากันยุง
26) รองเทาแตะ
27) บัวลอยสามสี
28) น้ํายาลางจาน
29) ธูปหอมสมุนไพรไลยุง
30) เทียนหอมตะไครไลยุง
31) ขนมตุบตั๊บ

ชภัฏ

นางสาวศิริมาส ปากเทพา
นางสาวบังอร กรุดภู
นางทองยุน พรหมโพธิ์
นายบุญเลิศ ไทยทัตกุล
นางจรินทร ลิ้มดํารง
นางสาวบํารุง พูลสวัสดิ์

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

6
7
8
9
10
11

ตําบลบางดวน
ตําบลทายบานใหม
ตําบลทายบานใหม

ตําบลทายบานใหม
ตําบลทายบาน
ตําบลทายบาน
ตําบลแพรกษา
ตําบลแพรกษา
ตําบลแพรกษา
ตําบลแพรกษา
ตําบลบางเมือง
ตําบลบางเมือง
ตําบลบางเมือง
ตําบลบางเมือง
ตําบลบางเมือง
ตําบลบางเมือง
ตําบลบางเมือง
ตําบลดานสําโรง

2.2 ผูทรงภูมิปญญาสวนใหญเรียนรูดวยตนเองจากการลองผิดลองถูก จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 37.90
รองลงมา คือ ไดรับการถายทอดจากคนในครอบครัวหรือบรรพบุรุษ และ เรียนรูจากผูรูที่ไมใชคนในครอบครัว จํานวน
เทากันคือ 7 คน คิดเปนรอยละ 24.10 เทากัน และ เขารับการอบรมจากหนวยงานที่เปดอบรม จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 13.90 สําหรับระยะเวลาการสั่งสมประสบการณของผูทรงภูมิปญญา พบวา สวนใหญมีระยะเวลาการสั่ ง สม
ประสบการณระหวาง 10-20 ป จํานวน 13คน คิดเปนรอยละ 48.88 รองลงมาคือ มีระยะเวลาการสั่งสมประสบการณ
ต่ํากวา 10 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 37.90 มีระยะเวลาการสั่งสมประสบการณ 41 ปขึ้นไป มีจํานวน 4 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 13.70 และมี ร ะยะเวลาการสั่ ง สมประสบการณ 21-40 ป จํ า นวน 1 คนคิ ด เป น ร อ ยละ 3.60
ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง 4

446
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รอยละ

รำไ
พพ
รรณ
ี

ตาราง 4 ขอมูลกระบวนการเรียนรูและการสั่งสมประสบการณของผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น 29 คน
รายการ
จํานวน (คน)
1. กระบวนการเรียนรู
1.1 เรียนรูดว ยตนเองจากการลองผิดลองถูก
11
1.2 ไดรบั การถายทอดจากคนในครอบครัวหรือบรรพบุรษุ
7
1.3 เรียนรูจากผูรูที่ไมใชคนในครอบครัว
7
1.4 เขารับการอบรมจากหนวยงานที่เปดอบรม
4
รวม
29
2. ระยะเวลาการสั่งสมประสบการณ
2.1 ต่ํากวา 10 ป
11
2.2 10-20 ป
13
2.3 21-40 ป
1
2.4 41 ป ขึ้นไป
4
รวม
29

37.9
24.1
24.1
13.9
100

37.9
44.8
3.6
13.7
100

ลัยร
า

ชภัฏ

ตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่น
1. ชื่อภูมิปญญา ยากันยุง (ขอมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ 2562)

มห
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คุณศรีวรรณ คุมครอง
2. ประวัติผูทรงภูมิปญญา : คุณ ศรีวรรณ คุมครอง อายุ 45 ป ประกอบอาชีพ กลุมอาชีพ ที่อยู บานเลขที่ 45 หมู 5
ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สถานภาพ สมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการเรียนรูและสั่งสมประสบการณ : คุณศรีวรรณไดศึกษาการทํายากันยุงและสั่งสมประสบการณกวา 10 ป
มีการพัฒนาตนเองดวยการคนควาจากอินเทอรเน็ต การเรียนรูและฝกปฏิบัติกับผูรู และจากสาขาที่จบการศึกษา ทํายา
กันยุงปรับปรุงใหผลิตภัณฑนาสนใจและใชงานไดงาย บุคลากรตองมีการสื่อสารไดหลายภาษาเพราะมีกลุมนักทองเที่ยว
ต า งชาติ เ ข า มาเรี ย นรู เช น จี น ญี่ปุ นและอั ง กฤษ เป นต น ต อ งแก ป ญ หาโดยให เ จ า ของหรื อ ประธานกลุ ม ฝ ก ฝน
และถายทอดใหแกสมาชิกคนอื่นๆ รางวัลที่ไดรับ มีดังตอไปนี้ 1) ไดรับรางวัลสินคาโอทอประดับภาค 2) ไดรับรางวัล
ผลิตภัณฑจังหวัดดีเดน
3. การถายทอดและสืบทอดองคความรูภูมิปญญา : การถายทอดหรือสืบทอดภูมิปญญาการทํายากั นยุง คุณศรีวรรณ
ไดถา ยทอดให แก บุ คคลทั่ วไปที่สนใจ, กลุ มแม บา น, นั กท อ งเที่ยว, นักเรีย น, นัก ศึ กษา และองค กรต า งๆทั้ งภาครั ฐ
และเอกชน โดยคิดแคคาอุปกรณเทานั้น จํานวนคนที่ไดรับการถายทอดมีหลายรุน เพราะคุณศรีวรรณไดทํายากันยุ งมา
เปนเวลา 10 ปแลว ระยะเวลาในการถายทอดหรือสืบทอดองคความรูภูมิปญญาการทํายากันยุงประมาณ 1 วัน ผูที่ได
447
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

รำไ
พพ
รรณ
ี

เรีย นการทํา น้ํ า ยาลา งจานสามารถนํ า ไปประกอบอาชีพ เป นของตนเองได ถือ ว า คุณ ศรีว รรณประสบความสํ า เร็ จ
ในการถายทอดหรือสืบทอดภูมิปญญาการทํา ยากันยุง หนวยงานภาครัฐชวยสนับ สนุนการถา ยทอดภูมิปญญาทองถิ่น
ไดแก รานสินคาโอทอป และบานของประธานกรรมการหมูบาน ไดใหการสนับสนุนเรื่องสถานที่จัดจําหนายผลิตภัณ ฑ
ภูมิปญญาทองถิ่น
4. ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน
องคประกอบหลักภูมิปญญา
สวนที่ 1: เปลือกสมแหง
สวนที่ 2 : ขี้เลื่อย

2. ตะไครหอม
2. แปงเปยก
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สวนที่ 2
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สวนที่ 1
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5. ขั้นตอนการผลิต/การดําเนินการ
1. นําเปลือกสมและตะไครหอมมาหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ
2. นําขี้เลื่อยไปตากแดดใหแหง แลวนํามาบดละเอียด
3. นําเปลือกสม 3 สวน ตะไครหอม 1 สวน ขี้เลื่อย 1 สวน ผสมกัน แลวนําแปงเปยกคลุกรวมกันใหเหนียวเหมือน
ชันยาเรือ
4. เสร็จแลวนําไปใสบล็อกหรือแมพิมพ แลวนําไปตากแดดใหแหงสนิท โดยใชเวลาประมาณ 2-3 วัน
5. บรรจุใสบรรจุภัณฑ พรอมใชหรือจําหนาย
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สรุปผลและอภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัย พบวา ดานที่มีผูทรงภูมิปญญาทองถิ่นมากที่สุด คือ ภูมิปญญาทอ งถิ่น สาขาคหกรรม
ไดแก ดานอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ผูทรงภูมิปญญาสวนใหญเปนสตรีและหารายไดเสริมจุนเจือ
ครอบครัว จึงมีความถนัดกับงานดานการทําอาหารหรือขนม ตอมาไดพัฒนาและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ คิดคนสูตรขนมหรือ
อาหารใหมๆที่อ รอ ย เปนที่ยอมรับในชุมชน พัฒนาบรรจุภัณฑใหทันสมัย พกพาสะดวกจึง จํา หนา ยเปนของฝากได
กลายเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหกับครอบครัวได และอาหารและขนมเปนปจจัยสี่ที่มนุษยทุกคนตองการสวนใหญ
คนในทองถิ่นจึงใหความสนใจในการเรียนรู ฝกฝน เปนอันดับแรก
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ผูทรงภูมิปญญาสวนใหญไดรับการถายทอดจากคนในครอบครัวหรือบรรพบุรุษ และมีระยะเวลาการสั่งสม
ประสบการณของผูทรงภูมิปญญา ระหวาง 10-20 ป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุมชนดั้งเดิมโดยเฉพาะในเขตตําบลบางพลี
ใหญ และตําบลบางปลา อาศัยอยูในสองตําบลเป น เวลานานตั้ งแต รุนบรรพบุ รุ ษ การไดรับ การถ า ยทอดมาจากคน
ในครอบครัวหรือบรรพบุรุษและพัฒนาจนเปนที่ยอมรับอยางแพรของคนในชุมชน สั่งสมประสบการณมากนานเกิน 10 ป
โดยเฉพาะดานอาหาร ซึ่งเปนปจจัยสี่ที่จําเปนสําหรับมนุษยทุกคน และหากพัฒนาสูตรใหอรอย เปนที่ยอมรับของชุมชน
และพัฒนาบรรจุบันใหทันสมัยแลวสามารถกลายเปนของฝาก และกลายเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมสรางรายไดใหแก
ครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑจากปลา ผูทรงภูมิปญญาบางคนเรียนรู ดวยตนเองเกิ ดจากความชอบสว นตน
และเรียนรูเพิ่มเติม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มนุษยทุกคนหากมีความชอบดานไหนและใหความสนใจเปนพิเศษจะสามารถ
สร า งสรรค แ ละคิ ดค น ฝ ก ฝนจนเกิ ด ความชํ า นาญ ป จ จุ บั นแหลง เรี ย นรู เ ข า ถึ ง ได ง า ยโดยเฉพาะสื่ อ อิ เลคทรอนิ ค ส
และอินเตอรเนต เมื่อพัฒนาและฝกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญและเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนไดก็สามารถกลายเปน
ผลิตภัณฑ/ผลงานที่สรา งรายไดหลักหรือรายไดเสริมใหแก ครอบครัวได ผูทรงภูมิปญญาเรี ยนรู จากผูรู และฝ กปฏิบั ติ
จนเกิดความชํานาญ เชน ภูมิปญญาที่ปรับปรุงดานรสชาติจนไดสูตรที่ลงตัว ปรับปรุงบรรจุภัณฑใหทันสมัยเหมาะแกการ
นําไปเปนของฝาก หรือ ผูทรงภูมิปญญาที่เรียนรูโดยการอบรมจากสถานฝกอาชีพเฉพาะ และฝกฝนใหเกิดความชํานาญ
เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน สภาวะการวางงานและการแข งขั น
ในตลาดแรงงานที่สูง สถานที่ทํางานอยูไกลบาน และภาระของสตรีท่ตี องดูแลครอบครัว การสรางความมั่นคงใหกับชีวิต
ทํา ให คนในชุ มชนต องหาทางที่จ ะสรา งรายไดเสริ มให แกครอบครัว และเมื่ อ ศึ กษาเพิ่ ม เติ ม หมั่ นฝ กฝนเรี ยนรู จ ากสื่ อ
อิเลคทรอนิคสหรื ออินเตอรเนต แลวสามารถพัฒนาเปนอาชีพหลักได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจั ยของ ซึ่ งสอดคล อง
กับงานวิจัยของ เรไร ไพรวรรณ (2548: 20-23) ที่ไดอธิบายไววา กระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของมนุษยมีอยู 8
รูปแบบหลักๆ คือ การลองผิดลองถูก การลงมือทํา จริง การสาธิตวิธีการ / การสั่งสอน ดวยการบอกเลา การเรี ยนรู
โดยพิธีกรรม มาจากศาสนา การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม และครูพักลักจํา
สําหรับการถายทอดประสบการณ/ภูมิปญญาของผูทรงภู มิปญญา พบวา มีการถายทอดโดย 3 วิธีหลัก คือ
การเปนวิทยากรสอน การถายทอดใหกับคนในครอบครัวและผูที่สนใจทั่วไป และการ การถายทอดใหกับคนในครอบครัว
เทานั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปจจุบันสถานศึกษาตองรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งตองปรับหลั กสูตร
ใหเหมาะสมกับทองถิ่นและชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ดังนั้น สถานศึกษาจึงตองเชิญผูทรงภูมิปญญาทองถิ่นไปชวยในการ
จัดทําหลักสูตร และเปนวิทยากรสอนในสถานศึกษาแทรกตามกลุมสาระวิชาตางๆที่เกี่ ยวของ ซึ่งการศึกษาในป จจุบั น
มุงเนนการเรียนการปฏิบัติจากของจริงสื่อจริงเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สามารถนําไปปฏิบัติจริ งได หรือทางสถานศึ กษา
อาจจะพานักเรียนนักศึกษาไปทัศนะศึกษา ณ สถานที่ทํางานของผูทรงภูมิปญญาก็เปนการเรียนการสอนนอกสถานที่
ให เรี ยนและปฏิ บัติจริง จะเห็นไดวา เปนการถายทอดภูมิปญญาอยางมี แบบแผนโดยการนํ าภู มิป ญญาสอดแทรกไว
ในหลักสูตรสถานศึกษาหรือหนวยการเรียนการสอน เปนการอนุรักษสืบทอดภูมิปญญาใหแกบุคคลอื่นที่สนใจสืบ ทอด
ตอไปสูคนรุนหลัง อยางไรก็ตาม ภูมิปญญาที่เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษและถายทอดใหเพียงบุคคลในครอบครัว
เท า นั้ น อาจเนื่ อ งมาจาก คํ า สั่ ง หรื อ อาจเป น ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ใ นครอบครั ว หรื อ เป น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องแต ล ะครอบครั ว
ที่ตองปฏิบัติตาม ซึ่งหากลูกหลานหรือบุคคลในครอบครัวรับและถายทอดตอกันเปนรุนๆไปก็ถือวาเปนการถายทอดภู มิ
ปญญาไมใหเกิดการสูญหาย แตอยางไรก็ตาม อาจเปนการถายทอดหรืออนุรักษภูมิปญญาในวงแคบ ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
ตอการหายสาบสูญไปจากสังคมหรือชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานดนตรีไทยและนาฏศิลปพื้นบาน และงานหัตถศิ ลป
เปนตน อยางไรก็ตาม พบวา ผูทรงภูมิปญญาบางทานเปดใจกวางในการถายทอดภูมิปญญาใหแกผูสนใจทั่วไปไมเพียงแต
คนในครอบครัวเทานั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูทรงภูมิปญญาบางทานอาจจะตระหนักถึงการอนุรักษภูมิปญญาไมใหหาย
สาบสูญไปจากทองถิ่นชุมชน เพื่อใหถา ยทอดสูชนรุนตอไป ซึ่งสอดคลองกั บ ผลการวิ จัยของ ธั นยาภรณ โพธิ กาวั น
(2553: 234 - 236) ที่ไดสรุปไววา กระบวนการเรียนรู การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานขลุย และแคนแบบดั้งเดิม
แบงออกําเปน 1) การเรียนรูในครอบครัวดวยการเรียนรูจากการเห็นการทําของครอบครัว จนกลายเปนกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง 2) การเรียนรูจากการชวยงานภายในครอบครัวไดลงมือปฏิบัติดวยการชวยเหลือผูใหญ 3) การเรียนรู
จากการถายทอดโดยตรงจากญาติผูใหญ พอ แม พี่นอง สนับสนุนเพื่อนํา มาประกอบอาชีพ 4) การเรียนรูในชุ ม ชน
ได จ ากการสั ง เกตและจดจํ า เป นลู ก มื อ ชว ยงานและบั นทึ ก วิ ธี ก ารหรื อ ขั้ น ตอนในการทํ า ไว เ ป น ลายลั กษณ อั ก ษร
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เพื่อสามารถนํามาศึกษาไดตลอดเวลา และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัทรฤดี ดาวดึงส (2554) ที่ไดนําภูมิปญญา
ทองถิ่นไป สัมมนาหลักสูตรสาระการเรียนรูเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และได
สรุป วา ภูมิป ญญาทองถิ่นมาจั ดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรี ยนรูในทอ งถิ่ น ผุ เรียนรักและหวงแหนและภู มิ ใ จ
ในทองถิ่นของตนเอง ผูเรียนมีโอกาสการศึกษาคนควาหาความรูและยังสืบทอดความรู จากภู มิปญญาทองถิ่น ผูเรี ยน
ไดประสบการณตรงจากการเรียนรูไดเห็นของจริงปฏิบัติจริง การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง สามารถสรางทัศนคติ
ที่ดีใหแกผูเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูทียั่งยืน สามารถพัฒนาความรูไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จากผลงานวิจัย
ที่ กล า วมาข างต นจะเห็ นได วา ภูมิป ญญาท อ งถิ่ นมี ความสํ าคัญ ที่สามารถที่ จะสอดแทรกบู รณาการไปสู ก ลุ ม สาระ
การเรียนรูไดทุกกลุมแมกระทั่งภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนในเขตธนบุรีก็ควรนําไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน
ในเขตธนบุรีไดเหมือนกัน เพื่อเปนการถายทอดการเรียนรูใหกับเยาวชนตอไป

ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง

ชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รีควรตอ งมี การศึ กษาป ญ หาและแนวทางการจั ด ตั้ งศูน ย เรี ย นรู ภูมิป ญญาท อ งถิ่ น
ของชุมชนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรในการเปนมหาวิทยาลัยในกลุ ม
พัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอื่น มีภารกิจหลักและยุทธศาสตรที่มุงสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค
หรื อ ประโยชน ร ว มกั น การเป น แหล งเรี ย นรูถ า ยทอดความรู แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ สร า งความแข็ ง แรงให แ ก ชุ ม ชน
และการใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตอง สืบสานและอนุรกั ษศิลปวัฒนธรรม
และภู มป ญญาท อ งถิ่ น ประยุกตและพั ฒ นาศิ ลปวัฒ นธรรมและภู มิ ปญ ญาท องถิ่ น ให เข า กั บ ยุ ค สมั ย เพิ่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า
และมูลคา และตองสงเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรูจากผูมีภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น
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Potential Assessment of Appropriate Area Establishment for
Cultural Flea Market in Khao Khao Subdistrict, La-ngu District, Satun
Province
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การประเมินศักยภาพพื้นที่ เหมาะสมเพื่อจัดตั้งตลาดนั ดวัฒ นธรรม ตํา บลเขาขาว อํ าเภอละงู จังหวั ดสตู ล
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม และ 2) วิเคราะหศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
จัดตั้ง ตลาดนัดวัฒนธรรม การสัมภาษณและเก็บแบบสอบถามดานปจจัยและแนวทางในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมถูก
นํามาใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูรับผิดชอบดูแลตลาดนัดวัฒนธรรม และผูเชี่ยวชาญดานภูมิ
สารสนเทศ เพื่อนําปจ จัยที่ไดจากกลุมตัวอยา งมาวิ เคราะห ในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร และหาพื้น ที่
ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง “ตลาดนัดวัฒนธรรม”
ผลการศึ กษาพบว า ป จจั ยที่มีผลตอ การจั ดตั้ ง ตลาดนัดวั ฒ นธรรมมีทั้ ง หมด 5 ป จจั ย โดยเรี ยงตามลํ า ดั บ
ความสําคัญจากมากที่สุดดังนี้ 1) ถนน 2) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 3) ตลาดนัดคูแขง 4) สวนราชการและศูนยรักษา
ความปลอดภั ย และ 5) จุดจอดรถโดยสารประจํ า ทาง นอกจากนี้ ผลการศึ กษาชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ตํ า บลเขาขาวมี พื้ น ที่
ที่เหมาะสมในการจั ดตั้ ง ตลาดนัด วัฒ นธรรมรวม 1.78 ตารางกิโลเมตร หรือ ร อยละ 6.66 ของพื้ นที่ ซึ่ งกระจายตั ว
อยูบริเวณตอนใตและตอนกลางของตําบลเขาขาว อยูในพื้นที่ หมูที่ 3 บานบอหิน หมูที่ 4 บานนาขาเหนือ และหมูที่ 5
บานดาหลํา
คําสําคัญ : ตลาดนัดวัฒนธรรม, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร, พื้นที่เหมาะสม

Abstract

มห
าวิท
ยา

Assessing the potential of the appropriate area for a "cultural flea market" in Khao Khaow
Subdistrict, La ngu District, Satun Province aims to 1) study the factors in the establishment of a cultural
flea market and 2) analyze the potential for the right areas to set up a "cultural flea market". The
interview and the questionnaire of factors and guidelines for establishing a cultural flea market were
used to collect data from both a sample in charge of the cultural flea market and geo-informatics
experts in order to analyze the factors obtained from the samples in the Geographic Information System
program and seek for the right space to set up the "cultural flea market".
The results showed that there are five factors affecting the establishment of the cultural flea
market by priority from the most as follows: 1) Street 2) Cultural attractions 3) Rival flea markets 4)
Government offices and security centers and 5) Bus parking spots. Moreover, the study revealed that
Khao Khaow Subdistrict has suitable areas of 1.78 square kilometers or 6.66 percent of a total area to
establish a cultural flea market, which spread out to the south and central parts of Khao Khao
Subdistrict, in Moo 3 Ban Bo Hin, Moo 4 Ban NaKha Nua and Moo 5 Ban Dalam.
Keywords : Cultural Flea Market, Geographic Information System, Suitable Area
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พ.ศ. 2561 องคการเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO ประกาศให
พื้น ที่สตูลจี โ อพาร ค เป น อุ ทยานธรณี โ ลกแห ง แรกในไทย ทํ า ใหจั งหวั ดสตู ลมี นั ก ทอ งเที่ ยวทั้ งชาวไทยและต า งชาติ
ใหความสนใจมาเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งกระทรวงการทองเที่ ยวและกีฬา จัดแคมเปญ เรียกวา Amazing Thailand Go
Local เที่ยวทองถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบ โต พรอมรวมสรา งการเติบ โตดา นเศรษฐกิจ ผานการกระจาย
รายไดไปยังทองถิ่น ที่เปนสวนหนึ่งในการยกระดับ ศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชนใหเขม แข็ งยิ่ งขึ้ น โดยแบงออกเป น 7
กิจกรรม ประกอบดวย 1) enjoy local เที่ยวชุมชนไดลุนไดแตม จากการใชจายและทองเที่ยวในชุมชน และเมืองรอง
2) กระตุ น กลุ ม ตลาด MICE จั ด ประชุ ม สัม มนาและกิ จ กรรม CSR ในชุ ม ชนและเมื อ งรอง โดยเน น การเดิ น ทาง
ในวันธรรมดา 3) local link จัดเสนทางเที่ยวเชื่อมเมืองรอง ทองเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลั กพวงเมืองรอง 4) eat local
ประชาสัมพันธอาหารถิ่น อาหารอรอย อาหารหามพลาด สงเสริมการใชวัตถุดิบจากทองถิ่ น ผานกิจกรรม eat local
week ในทุ ก ภาค 5) our local สร า งสรรค แ ละสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม community events บนพื้ น ฐาน
ของวัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่น 6) local heroes คนพื้นถิ่นสุดเท ภูมิปญญาสุดเจง เพื่อการพัฒนาคน สรางเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนจากองคความรูตาง ๆ เพื่อใหชุมชนเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และ 7) Local Strength พลัง
สรา งสรรค ชุ มชนนา เที่ ยว สินค านา ชอ ป เที่ย วแบบเข า ถึงวิ ถี ชุม ชน เรียนรู ชีวิ ตความเป นอยู พร อมอุ ดหนุ น สิ น ค า
จากนักคิดพื้นถิ่นรุนใหม ชวยใหเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนยั่งยืน (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) ทําใหหลายชุมชนในจังหวัดสตู ล
เริ่มตื่นตัวในการจัดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและภูมปิ ญญาของชาวบาน เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งของนักทองเที่ยว
ตําบลเขาขาว อําเภอละงู มีทําเลที่ตั้งที่มีเสนทางเชื่อมตอกับแหลงทองเที่ ยวที่มีชื่อเสี ยงและไดรับความนิ ยม
จากนักทองเที่ยว เชน น้ําตกวังสายทอง ถ้ําภูผาเพชร ทําใหตําบลเขาขาวจึงเปนทางผานของนักทองเที่ยว ซึ่งองคการ
บริ หารส วนตํา บลเขาขาว เห็นวา ทําเลที่ต้ังของตําบลเขาขาวเป นจุ ดเด นที่ ใช ในการสง เสริม การท อ งเที่ ยวโดยชุ ม ชน
เนื่องจากตําบลเขาขาวมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ คือ ถ้ําวังคราม และถ้ําทะลุที่พบซากดึกดําบรรพของสัตวทะเล
และเปนพื้ นที่สว นหนึ่งของอุทยานธรณีสตูล รวมทั้งมีวัฒนธรรมประเพณี ศูนยเรียนรูทางการเกษตร และผลิตภั ณฑ
ทองถิ่น เชน กาแฟโบราณบานนาขาเหนือ เนื้อสมุนไพร ขาวกลองเขาขาว โรตีกรอบบานดาหลํา กะหรี่ปบแบดิโอพอต
การสานกรรมเปรต การทําวาวโตะโหว ตุกตาใสผาปาเตะบานบอหิน เปนตน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาขาวตองการ
พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกถ้ํา ทะลุ และสรางกิจกรรมการทอ งเที่ยวทางวิ ถีชีวิตภู มิป ญญาของชาวบ า น
ตามแนวทางที่ก ระทรวงการท องเที่ ยวและกีฬ าที่จัดแคมเปญ โดยเนนกิ จกรรมดา นอาหารถิ่ นและกิ จ กรรมที่ แ สดง
อัตลักษณของชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน โดยจัดหาพื้นที่ในการจั ดตั้ งตลาดวั ฒนธรรม ตามแนวทาง
นโยบายตลาดประชารัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่ น จําหนายผลิตภัณฑทองถิ่น สรางรายไดใหกับชุ มชน
รวมทั้งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
จากความตองการดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะประเมินศักยภาพพื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งตลาด
นัดวัฒนธรรม ตําบลเขาขาว โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ การซอนทับขอมูล
(Overlay Analysis) รวมกับสมการทางคณิตศาสตรเพื่อวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสม

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปจจัยในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม
2. เพื่อวิเคราะหศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง “ตลาดนัดวัฒนธรรม”
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วิธีดําเนินการวิจัย

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

1. ศึกษารวบรวมปจจั ยที่มีผลตอ การจั ดตั้ งตลาดนั ดจากการทบทวนวรรณกรรม และการสั มภาษณ บุ คคล
(Individual interview) และการสอบถาม (Questionnaire)
2. ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา ใช วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling
Technique) จากผูรับ ผิ ดชอบและจั ด การบริ หารตลาดนั ดวั ฒ นธรรมในจั ง หวั ดสงขลา และพั ท ลุ ง ได แก ตลาดน้ํ า
คลองแดน ตลาดน้ําคลองแห ตลาดน้ําบานพรุ หลาดสองเล และตลาดใต โหนด จํานวน 10 คน และผูเชี่ ยวชาญด า น
ภูมิสารสนเทศ จํานวน 4 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 14 คน เพื่อใหผูเขี่ยวชาญตอบแบบสอบถามในให คาถวงน้ํ าหนั ก
ของแตละปจจัย (Weight) และคะแนนชวงของแตละปจจัย (Rating)
3. การใหคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัย (Weight) และคะแนนชวงของแตละปจจัย (Rating) ที่ใชในการศึกษา
โดยปจจัยที่มีอิทธิพลหรือมีผลตอการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมมากกวาก็จะกําหนดใหมีคาถวงน้ําหนักที่สูงกวาปจจั ยที่ มี
อิทธิพลหรือมีผลตอการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมนอยกวา ซึ่งกําหนดใหคาน้ําหนักคะแนนอยูในชวง 1 – 5 โดยการให
ค า น้ําหนั ก คะแนนซึ่ง ให คา 1 เปนคาถว งน้ํา หนั กของป จ จั ยที่ มี ความสํา คั ญน อ ยที่ สุด และค า 5 เป นค าถว งน้ํ า หนั ก
ของปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด สวนคาคะแนนความสําคัญของปจจัย ไดกําหนดคาคะแนนตั้งแต 1 – 4 ซึ่งคาคะแนน
4 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด สวนคาคะแนน 1 หมายถึง ไมมีความเหมาะสมตอการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม
ซึ่ ง ระดั บ การจํ า แนกขอ มู ล คา คะแนน และคา ถว งน้ํา หนั ก จะได จากจากแบบสอบถามความเห็ นของผู รั บ ผิ ด ชอบ
และจัดการบริหารตลาดนัดวัฒนธรรม และผูเชี่ยวชาญทางดานภูมิสารสนเทศ เพื่อนําไปใชในการซอนทับขอมูล
4. ซอนทับขอมูลปจจัยในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม และคํานวณหาคาคะแนนของข อมูลในแตละป จ จั ย
โดยทําการรวมคาคะแนนของขอมูลที่ไดรับการถวงน้ําหนักแลวของแตละปจจัยโดยใชโปรแกรม ArcGis 10.5 ซึ่งจะทําให
ได พื้ น ที่ที่ มีค า คะแนนรวมต า ง ๆ กั น หลั ง จากที่ ทํ า การซ อ นทั บ แผนที่ป จ จั ย ทั้ ง หมดแล ว การคิ ด ค า คะแนนรวม
ในการวิเคราะหขอมูลและจัดระดับความเหมาสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาการเปนตลาดนัดวัฒนธรรมวิถีชุมชน เปนดังสมการ
S = (R1W1) + (R2W2) + (R3W3) + (R4W4) + (R5W5)
โดย
S = ระดับศักยภาพของพื้นที่ โดยเปนคาคะแนนรวมของแตละปจจัย
R = คาคะแนนของปจจัย
W = คาน้ําหนักของปจจัย
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5. นําคะแนนรวมของแตละปจจัย มาแบงระดับความเหมาะสมของพื้นที่ โดยใชหลักทางสถิติหาคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) มากํ า หนดค า พิ สั ย (Range) ของคะแนนในแต ล ะช ว ง ซึ่ ง แบ ง พื้ นที่ เ หมาะสม
ออกเปน 3 ระดับ คือ พื้นที่เหมาะสมมาก พื้นที่เหมาะสมปานกลาง และพื้นที่เหมาะสมนอย

ผลการวิจยั

การศึกษาปจจัยเพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม มีผลการศึกษาดังนี้
1. ปจจัยในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมวิถีชุมชน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทบทวนเอกสาร และการสัมภาษณผูรับผิดชอบบริหารตลาดนัดวัฒนธรรม
และผู เชี่ ยวชาญด า นภู มิสารสนเทศ พบวา ปจ จัย ในการจั ดตั้ งตลาดนั ดวั ฒ นธรรมมี ทั้ ง หมด 5 ป จจั ย โดยมี ร ะดั บ
การจําแนกขอมูล คาคะแนนชวงของแตละปจจัย (Rating) และคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัย (Weight) ไดดงั ตารางที่ 1
และภาพที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การใหคา ถวงน้ําหนักและคาคะแนนปจจัยจากการสัมภาษณผรู ับผิดชอบบริหารตลาดนัดวัฒนธรรม
และผูเชี่ยวชาญดานภูมิสารสนเทศ

ลัยร
า

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ระดับการจําแนกขอมูล
นอยกวา 100 เมตร
100 – 200 เมตร
200 – 300 เมตร
มากกวา 300 เมตร
นอยกวา 100 เมตร
100 – 200 เมตร
200 – 300 เมตร
มากกวา 300 เมตร
มากกวา 5000 เมตร
2500 – 5000 เมตร
1250 – 2500 เมตร
นอยกวา 1250 เมตร
นอยกวา 500 เมตร
500 – 1000 เมตร
1000 – 1500 เมตร
มากกวา 1500 เมตร
นอยกวา 500 เมตร
500 – 1000 เมตร
1000 – 1500 เมตร
มากกวา 1500 เมตร

ตลาดนัดวัฒนธรรมคูแขง

มห
าวิท
ยา

สวนราชการและศูนยรักษาความปลอดภัย

จุดจอดรถโดยสารประจําทาง

คาคะแนน
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

ชภัฏ

ปจจัย
ถนน

คาถวงน้ําหนัก
5
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(ก)

(ค)

ชภัฏ

(ข)

(ง)

(จ)

ลัยร
า

ภาพที่ 1 ขอมูลภูมิสารสนเทศของปจจัยที่ใชในการวิเคราะห (ก) ขอมูลระยะหางจากถนน (ข) ขอมูลระยะหางจากแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (ค) ขอมูลระยะหางจากตลาดนัดวัฒนธรรมคูแขง (ง) ขอมูลระยะหางจากศูนยราชการและหนวย
รักษาความปลอดภัย และ (จ) ขอมูลระยะหางจากจุดจอดรถประจําทาง
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2. วิเคราะหศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง “ตลาดนัดวัฒนธรรมวิถชี ุมชน”
จากการซอนทับขอมูลปจจัยบนแผนที่และนําคะแนนรวมของแตละปจจัยมาแบงระดับความเหมาะสมของพื้นที่โดยใช
หลักทางสถิติพบวา พื้นที่สวนใหญของตําบลเขาขาวมี ศักยภาพพื้นที่ เหมาะสมนอ ยในการจัดตั้ง ตลาดนั ดวัฒนธรรม
คิดเปนพื้นที่ 15.98 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 59.98 โดยมีพ้ืนที่กระจายตัวอยูบริเวณตอนเหนือและขอบของตําบล
ดา นตะวั นตกและตะวั นออก ซึ่ งอยูใ นพื้ นที่ หมู ที่ 1 บ า นสั นติ สุข หมูที่ 2 บา นหาญ และหมู ที่ 6 บ า นทุ งเกาะปาบ
รองลงมา คือ เหมาะสมปานกลางคิดเปนพื้นที่ 8.89 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 33.36 โดยมีพื้นที่กระจายตัวอยูบริเวณ
ตอนกลางและตอนเหนือของตําบลเขาขาว อยูในพื้นที่ หมูที่ 1 บานสันติสขุ หมูที่ 2 บานหาญ หมูที่ 3 บานบอหิน หมูที่
5 บานดาหลํา และหมูที่ 7 บานนาขาใต ตามลําดับ และพื้นที่เหมาะสมมากในการจัดตั้งตลาด คิดเปนพื้นที่ 1.78 ตาราง
กิโลเมตร หรือ รอยละ 6.66 โดยมีพื้นที่กระจายตัวอยูบริเวณตอนใตและตอนกลางของตําบล อยูในพื้นที่ หมูที่ 3 บานบอ
หิน หมูที่ 4 บานนาขาเหนือ หมูที่ 5 บานดาหลํา ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม

สรุปผลและอภิปรายผล
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การกําหนดปจจัยที่ใชในการวิเคราะหพื้นที่ในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัด
สตูล มีทั้งหมด 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ ดังนี้ ปจจัยถนน ปจจัยแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ปจจัย
ตลาดนั ดวั ฒ นธรรมคู แ ข ง ป จ จั ย ศู นย รั ก ษาความปลอดภั ย และปจ จั ย จุ ดจอดรถโดยสารประจํ า ทาง ตามลํ า ดั บ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นราวดี บัวขวัญ (2556) ศึกษารูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ผลการศึกษาพบวาปจจัยศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยวตองประกอบดวยการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ความปลอดภัย
ด า นการท องเที่ ยว แหลงทองเที่ยวทางวัฒ นธรรม กิจกรรมการท อ งเที่ ยว การบริ การท อ งเที่ ยวด า นสาธารณู ป โภค
และสาธารณูปการที่จําเปนตอนักทองเที่ยว และสอดคลองกับ ปริศนา มัชฌิมา (2543) ไดศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับ
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเสนอแนวทางการพัฒ นาการทองเที่ยวเชิ งอนุ รักษ บริเวณเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี โดยการใชโปรแกรม ArcView GIS 3.1 ในการประเมินศักยภาพของพื้นที่ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พิจารณา
จากความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ไดแก ทาเรือ ถนน/ทางเดิน คลอง โทรศัพทสาธารณะ และสถานที่ราชการ ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ดังนั้นปจจัยสําคัญที่สุดคือ ปจจัยถนน เนื่องจากวาผูคนมักใหความสําคัญกับความสะดวกในการเดินทางเขาถึง
จุ ดหมายปลายทาง โดยส ว นใหญจ ะพบว า ที่ ตั้ง ตลาดนั ดจะต อ งเป นสถานที่สามารถสัญ จรได สะดวก ซึ่ งสอดคล อ ง
กั บ งานวิ จั ย ของ อํ า พั น ศิ ริ สม, ดิ ฐ า แสงวั ฒ นะชั ย (2561) ศึ ก ษารู ป แบบตลาดนั ด ชุ ม ชนตํ า บลนาโพธิ์ อ.กุ ด รั ง
จ.มหาสารคาม พบวา ที่ตั้งของตลาดอยูตรงกลางระหวางชุมชน บริเวณสามแยกบานหนองแหน เปนสถานที่พบปะกั น
ของคนในชุ มชนโดยรอบตลาด เนื่องจากชาวบานเห็นว า ตํา แหน งที่ ตั้ง ยั งสามารถขายสิ นค าให แก ผู สัญ จรผา นไปมา
จึงรวมตัวกันนําสินคามาขายและเกิดเปนตลาดนัดประจําทุกวัน และ โศจิลักษณ กมลศักดาวิกุล (2561) ศึกษาปจจั ย
แหงความสําเร็จในการจัดการตลาดนัดของหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชน จากการศึกษาพื้นที่ตลาดนัด 3 แหงคือ
ถนนคนเดิน จังหวั ดเชี ยงใหม ถนนคนเดินวั ว ลายและตลาดนัดเลียบด วนรามอิ นทรา พบว า ป จจั ยแห งความสํ า เร็ จ
ในการจัดการ คือ สถานที่ตั้งของตลาดนัดเชื่อมตอกับโครงขายคมนาคมของเมืองทําใหสามารถเขาถึงไดงาย และเขาถึงได
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หลายเสนทาง ดังนั้น สถานที่ตั้งควรเชื่อมตอกับ โครงข ายคมนาคมหรือโครงขายเส นทางสั ญ จรของเมื อง และขนาด
ของพื้นที่ตองมีปริมาณมากพอกับปริมาณผูซ้อื
ปจจัยสําคัญรองลงมาคือ ปจจัยแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเนื่องจากวาแหลงทองเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรม
เปนทรัพยากรที่มีอยูเดิมแลวในชุมชนตา ง ๆ ที่มีคุณลักษณะสําคัญในการดํา รงชีวิ ตตามวิ ถีชุมชนนั้ น ๆ รวมไปถึงทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดว ย อีกทั้งยังมีสินคาที่บงชี้ ถึงความเปนเอกลั กษณ ของวั ฒนธรรมในท องถิ่น ซึ่ งถื อเป น
จุ ด ขายเพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของนั ก ท อ งเที่ ย ว สอดคล อ งกั บ โศจิ ลั ก ษณ กมลศั ก ดาวิ กุ ล (2561) ศึ ก ษาป จ จั ย
แหงความสําเร็จในการจัดการตลาดนัดของหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชนพบวาปจจัยทางสินคา โดยเฉพาะสินคา
ทางหัตถกรรมที่มีเอกลักษณไมสามารถหาซื้อไดจากพื้นที่อื่น สินคาที่จําหนายบนถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหมนั้นเป น
สินคาเชิงสัญญะที่มุงตอบสนองความตองการดานจิตใจของผูซื้อมากกวาประโยชนใชสอย เพราะสินคาหัตถกรรมเหลานี้
แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ ภูมิปญญาของชาวเชียงใหมและความเปนของแทดั้งเดิมของศิลปะลานนา ซึ่งเปน
แรงจูงใจที่สามารถกระตุนความตองการในการบริโภคสินคาเชิงสัญญะของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
สวนปจจัยตลาดนัดวัฒนธรรมคูแข ง เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการแขงขัน หากมีตลาดนัดเหลานั้นอยูในบริเวณ
ใกลเคียงและมีการขายสินคาในวันเดียวกันหรือวันที่ใกลเคียงกันจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบและผูซ้ืออาจจะตัดสินใจ
เลือกซื้อ สินคาในตลาดนัดคูแขงที่อยูในบริเวณใกลเคียงเหลานั้ น ปจจัยนี้ถือเป นป จจั ยดา นลบ ยิ่งอยูใกล มากเท าไหร
ก็จะสงผลดานลบในการขายสินคามากขึ้นเทานั้น
ปจจัยสวนราชการศูนยรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยแกชุมชน และบริหารจัดการในเรื่องของ
การจอดรถ การดูแลรักษาทรัพยสินของนักทองเที่ยว ใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกสะดวกสบาย และปลอดภัย อีกทั้งสวน
ราชการรวมกับชุมชนในการบริหารจัดการตลาด ตั้งแตการคัดเลือกสินคามาขาย การควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย
ใหเปนไปตามกฎระเบียบ โดยตลาดที่มีการบริหารจัดการโดยสวนราชการประสบความสําเร็ จ เชน ตลาดถนนคนเดิ น
จั ง หวั ดเชี ย งใหม ดั งที่ โศจิ ลัก ษณ กมลศั ก ดาวิ กุ ล (2561) ศึ ก ษาป จ จั ย แห ง ความสํ า เร็ จ ในการจั ด การตลาดนั ด
ของหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชน พบวา ตลาดถนนคนเดินจั งหวั ดเชียงใหม บริหารจั ดการโดยเทศบาลเมือ ง
เชียงใหมรวมกับผูคาจัดตั้งเปนคณะกรรมการ ทําหนาที่ชวยคัดเลือกรานคา ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด
โดยจัดสรรพื้นที่การจําหนายสินคาออกเปน 6 โซน แตละโซนแตงกายดวยเสื้อผาที่มีสีแตกตางกัน การจัดการดังกลาวได
อํานวยสะดวกในการแกไขปญหาขอรองเรียนของนักทองเที่ยว จะเห็นไดวาการจัดการตลาดถนนคนเดินเชียงใหม โดย
เทศบาลนครเชียงใหม เปนเวลากวา 13 ปนับตั้งแตปพ.ศ.2547เปนตนมา ประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประชาชนทองถิ่น และสามารถสรางใหถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหมเปน “ถนนคนเดินตนแบบ”
ไปสูถนนสายอื่น ๆ ทั่วประเทศ
ปจจัยจุดจอดรถโดยสารประจําทาง สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ และนักทองเที่ยวที่ชอบการทองเที่ยวโดย
การมากันเป นกลุ มเล็ก ๆ หรือทองเที่ยวเพี ยงลํา พั ง รถโดยสารประจําทางจึง จําเป น อย างยิ่งสํา หรับ การพาไปให ถึ ง
จุดหมายปลายทางได ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งของการคมนาคมขนสง เพื่อเขาถึงตลาด สอดคลองกับ สอดคลองกับ อําพัน ศิริ
สม, ดิฐา แสงวัฒนะชัย (2561) ศึกษารูปแบบตลาดนัดชุมชนตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม พบวา สถาน
ที่ตั้งของตลาดนัดเชื่อมตอกับโครงขายคมนาคมของเมืองทําใหสามารถเขาถึงไดงาย มีรถโดยสารบริการรับสง และเขาถึง
ไดหลายเสนทาง ดังนั้น สถานที่ตั้งควรเชื่อมตอกับโครงขายคมนาคมหรือโครงขายเสนทางสัญจรของเมือง และ รายงาน
สถานการณพฤติกรรมนักทองเที่ยวและความเชื่อมั่นของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย ไตรมาสที่ 2
ป 2560 พบวา นักทองเที่ยวตางชาติใหความสําคัญระบบคมนาคมของไทยดานราคาที่เปนมาตรฐานไม แพงจนเกินไป
และทางเลือกการเดินทางที่ควรเพิ่มขึ้น และเสนอความเห็ นวา แนวทางการพัฒนาการคมนาคมของไทยเพื่อสนั บสนุน
ภาคการท อ งเที่ ย วนั้ น ควรเน น ไปที่ การพั ฒ นาการคมนาคมภายในพื้ นที่ ก ารท อ งเที่ ย วเป น สํ า คั ญ โดยเน น ไปที่
การควบคุมดูแลมาตรฐานระบบขนสง และการจัดใหมีขนสงสาธารณะภายในพื้นที่ สวนนักทองเที่ยวไทยเห็นวาควรเนน
การพั ฒนาระบบขนส ง ภายในแหลง ทอ งเที่ยว โดยเน นการจั ดให มี ร ะบบขนส งสาธารณะภายใน ดั ง นั้ นการบริ ก าร
รถโดยสารประจําทางจึงเปนปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวเขาถึงตลาดนัดและทองเที่ยวภายในชุมชนได (สภาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2560)
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ผลจากการหาพื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งตลาดนั ดวัฒนธรรมพบวา พื้นที่เหมาะสมในระดับมาก เปนพื้ นที่ ท่ีมี
เสนทางคมนาคมเชื่อมตอกับอําเภอละงูและตําบลบอผุด และอยูใกลกับ ศูนยราชการ หรือหนวยรักษาความปลอดภั ย
เพื่อบริหารจัดการตลาด อยูใกลแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับคูมือการดําเนินงานโครงการตลาดชุมชน
เพื่อธุรกิจทองถิ่น “ตลาดตองชม” ของกระทรวงพาณิชย ซึ่งกําหนดหลักเกณฑของตลาดที่เขารวมโครงการตองตั้ งอยู
ในสถานที่ที่เ หมาะสม การคมนาคมสะดวก ไม ห างไกลชุม ชน ใกล แหล งท อ งเที่ ยว ใกล ศู นย การเรี ย นรู ข องชุ ม ชน
มี สิ่ง อํ า นวยความสะดวก อาทิ ลานจอดรถ ที่นั่ งทานอาหาร ห อ งน้ํ า (กรมการค า ภายใน, 2559) และสอดคล อ ง
กับงานวิจัยของ โศจิลักษณ กมลศักดาวิกุล (2561) ศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการตลาดนัดของหนว ยงาน
ภาครัฐ ชุมชน และเอกชน จากการศึกษาพื้นที่ตลาดนัด 3 แหงคือ ถนนคนเดินจั งหวั ดเชียงใหม ถนนคนเดิ นวั วลาย
และตลาดนัดเลียบดวนรามอินทรา พบวา พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการประกอบดวย 5 ปจจัยสําคัญคื อ
1.สถานที่ตั้งของตลาดนัดเชื่อมตอกับโครงขายคมนาคมของเมืองทําใหสามารถเขาถึงไดงาย และขนาดของพื้นที่มีปริมาณ
มากเพี ย งพอกั บ ปริ มาณของผู บ ริ โ ภค 2.สิ นค า มี เ อกลั ก ษณ 3.กิ จ กรรมของตลาดสามารถสร า งความมี ชี วิ ต ชี ว า
และความเปนสังคมของผูคน 4.การจัดการแบบมีสวนรวมโดยประชาชนในชุมชน และ 5. การประชาสัมพันธ ผา นสื่ อ
ตาง ๆ อยางหลากหลาย

ขอเสนอแนะการวิจัย
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า
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1.ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือดูแลในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมวิถีชุมชนเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่วางไว ควรปฏิบัติดงั นี้
1) การจัดพื้นที่บ ริการที่จอดรถ เพื่ออํ า นวยความสะดวกให กับนั กท องเที่ ยว และเพื่ อความมั่ นใจ
ในความปลอดภัยทรัพยสินของลูกคา
2) การจัดกิจกรรมภายในตลาดเพื่อสรางความมีชีวิตชีวาและสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนในชุ มชน
เพื่อเปนการสงเสริมตอการขายผลิตภัณฑสินคาในชุมชน
3) การประชาสัมพันธ หรือการสื่อสารทางการตลาดผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนเว็บไซดสื่อสังคม
ออนไลน ปายประชาสัมพันธ ทําใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษากิจกรรมทางการตลาดเพื่อเปนขอมูลในการจัดทํากิจกรรมภายในตลาดเพื่ อเป น
แรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมตลาดมากขึ้น
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สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว
ในประเทศไทย. (ออนไลน) แหลงที่มา:
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงปลากะพงในป จจุ บันและในระยะที่ผา นมา ตลอดจน
เพื่อศึกษาสภาพปญหาหรืออุปสรรคการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกร รวมทั้งเพื่อกําหนดแนวทางการส งเสริม ฟนฟู
การเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้มีขอมูลประชากรจริง คือ
เกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพง โดยเก็บขอมูลประชากรจริงแบบเฉพาะเจาะจงสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งเกษตรกรที่มีอยูจริงจํานวน
5 ราย แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร เพื่อหาแนวทางฟนฟูการเลี้ยงปลากะพง
ของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลบางปะกงตอไป
ผลการวิจัย พบวา การเลี้ยงปลากะพงในปจจุบันมีผูเลี้ยงปลากะพงในเทศบาลบางปะกงลดลงหรือ มีอยูเพียง 5
ราย จากเดิม ป 2559 มีประมาณ 30 ราย ซึ่งในระยะที่ผานมาพื้นที่เทศบาลบางปะกง มีผูเลี้ยงปลากะพงมากกวา 200
กวาราย เมื่อศึกษาสภาพปญหาการเลี้ยงปลากะพงพบวา มีอยูสองปญหา ไดแก ปญหาแรกเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
อันเนื่องมาจากเกิดมลพิษทางแมน้ําทําใหระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป สวนปญหาที่สองเกิดจากขอจํา กั ด
ภายในชุมชน เชน พื้นที่เลี้ยงปลามีนอย มีพอแมพันธปลาด อยคุ ณภาพ เกษตรกรผูเลี้ยงปลาส วนใหญ เป นคนรุ นเก า
และไมไดรวมกลุมกัน สําหรับแนวทางการสงเสริม ฟนฟูการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกร ไดแก ประการแรกปรับปรุง
วิธีการเลี้ยงปลาใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ดวยการใหเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาในบอแทน เพราะสามารถ
ควบคุ ม การเลี้ ย งปลาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและลดค า ใช จ า ยลง เพื่ อ ลดความเสี่ ย งการเลี้ ย งปลาแบบธรรมชาติ
โดยมีหนวยงานราชการเปนแกนหลักสําคัญในการสนับสนุน ประการที่สองการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดวย
การ สร า งภาพลั ก ษณชุ ม ชนให เป น แหล ง การเรีย นรู การสร า งความแตกต า งการผลิ ต การจั ดจํ า หน า ยปลากะพง
แบบครบวงจร สวนประการที่สามไดแก การพัฒนาตลาดเพื่อสรางความพอใจใหกับผูบริโภค
คําสําคัญ: กลยุทธสง เสริมการฟนฟู, การเลี้ยงปลากะพง

Abstract

มห
าวิท
ยา

This research aimed to study current and past conditions of sea bass culture, investigate the
condition of problems and obstacles to farmers in sea bass farming, and guidelines for restoring
promotion of sea bass farming for farmers in Bangpakong Municipality, Chachoengsao Province. The
population of this research were 5 sea bass farmers collected by real demographic with in-depth
interviews. The data were analyzed term of farmers’ problems and obstacles to find out restoration
guidelines of sea bass culture for farmers in Bangpakong Municipality.
The results of the research showed that the fishery of sea bass, at present, there was a decrease
for only 5 sea bass farmers in Bangpakong Municipality, from about 30 in 2016. In the past, the Bang
pakong municipality area, there were more than 200 sea bass farmers. When studying the problem of
fish farming, it was found that there were two problems: the first one was related to the environment
due to river pollution causing changes in an ecosystem or environment and; the second problem was
due to the limitations within the community such as less fish farming areas. With low-quality of Fish
parents most fish farmers were the older generation and were not grouped together. For promotion
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guidelines, the restoration of sea bass culture among farmers is the first thing together with improving
fish farming methods to be suitable for the environment. By allowing farmers to turn to raising fish in
the pond instead, this could control fish farming more efficiently and reduce costs. To reduce the risk
of natural fish farming, government play an important role of main supporter. Second, creating a
competitive advantage was as followings: creating a community image as a learning resource, and
creating a complete differentiation, production, distribution of sea bass. Thirdly, marketing was
developed to satisfy consumers.
Keywords: Promoting Strategies for Restoration, Sea bass culture
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แนวโน ม ของจํ า นวนประชากรโลกเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทํ า ให ค วามต อ งการบริ โ ภคอาหารมี ม ากขึ้ น ตามลํ า ดั บ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนหนทางหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มพูนผลผลิตอาหารใหสูงขึ้น ในขณะที่ลักษณะภู มิประเทศไทย
มี แมน้ํา ลําคลอง ทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณและมีจํานวนมาก ที่สามารถทําการเกษตรและการประมงไดเปนอย างดี
เมื่อศึกษาลักษณะสัตวน้ําเศรษฐกิจที่ทําการเพาะเลี้ยงพบวา ปลากะพง มีความโดดเดนที่สุด เนื่องจากเปนปลาที่เลี้ยงงาย
และให ผลตอบแทนที่ ดี ปลากะพงเปนสัต ว เ ศรษฐกิ จ สํ า คั ญ ที่ สร า งรายได ใ ห กั บ เกษตรกรและประเทศ ซึ่ งป จ จุ บัน
ความตองการของตลาดปลากะพงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดในตางประเทศ ซึ่งในชวงระยะ 5 ปที่ผานมา ตั้งแต
ป 2550–2554 (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) มีปริมาณการสงออกปลากะพง
ขยายตัวเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ 4.19 ตอป การผลิตภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการตลาด ทําใหมีการนําเขาปลา
กะพงจากตางประเทศมาทดแทน สวนตลาดภายในประเทศมีความตองการสูงเช นเดี ยวกัน เนื่องจากพฤติ กรรมของ
ผูบริโภคใหความสําคัญกับสุขภาพ และสังคมสวนใหญมีผูสูงวั ยมากขึ้น การบริโภคปลาทานไดงายและทําใหรางกายมี
สุขภาพดี ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง (2556) ไดกลาวถึงโอกาสของตลาดปลา
กะพงยังมี ความตองการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากผูคนนิยมทานปลามากขึ้ น เพราะสามารถทานไดทุกเพศทุ ก วั ย
และสามารถนําปลามาประยุกตทําอาหารไดหลายอยาง รวมทั้งทําใหรางกายสุขภาพดีดวย
สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศ มีแมน้ําบางปะกงไหลผานพื้นที่อําเภอตาง ๆ
ซึ่ งประกอบไปด วย อํ าเภอบางน้ําเปรี้ ยว อําเภอบางคลา อํ าเภอเมือ ง อํา เภอบ า นโพธิ์ และออกสูอ าวไทยที่อํ า เภอ
บางปะกง รวมความยาวชายฝงทะเลประมาณ 12 กิโลเมตร ในอดีตบริเวณในลุมแมน้ําบางปะกงของจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีความอุดมสมบูรณมากเปนแหลงที่อยูอาศัยสัตวน้ําหลากหลายชนิด และสัตวน้ําที่พบมากไดแก จําพวกปลาชนิดตาง ๆ
โดยเฉพาะปลากะพง ซึ่งมีลักษณะเปนปลาน้ํากรอยขนาดใหญที่สุด เจริญเติบโตไดดีในน้ํากรอยและน้ําจืด นอกจากนี้
ปลากะพงยังเป นปลาเศรษฐกิจที่กรมประมง สงเสริม ใหเลี้ยงเพราะเปนปลาที่เลี้ ยงงาย โตเร็ว รสชาติของเนื้อปลาดี
มี ราคาดี หาพันธป ลาไดงาย มีทุกขนาด และสามารถหาได ปริ มาณไมจํากัด สามารถเลี้ ยงได ทั้ งน้ํา จื ด น้ํากร อย หรือ
น้ํ าเค็ม โดยเฉพาะอย างยิ่ง บริเวณปากแมน้ํา ที่มีความเค็ มเปลี่ ยนแปลงไดงาย ประกอบกั บความตองการของตลาด
ในการบริ โภคมีสูงซึ่งมีทั้งความตองการในประเทศและตา งประเทศ เนื่องจากเนื้อปลามีรสชาติ ดี ทานได งาย รวมถึง
ทานไดทุกศาสนา ทําใหมีเกษตรกรไดหันมาประกอบกิจการเลี้ยงปลากะพงเปนจํานวนมากรวมทั้งถือวาปลากะพงทําให
เกิดวิถีชีวิตอาชีพแบบดั้งเดิมในอดีตที่ผานมา (ศูนยศิลปวัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร, 2558)
ในขณะที่ปจจุบันสภาพของลุมแมน้ําบางปะกงของจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เนื่องจากมีการกอตั้ง
อุตสาหกรรมโรงงานมากมายและจํา นวนประชากรเพิ่ มขึ้ น มีการขยายที่ อ ยูอ าศั ยของชุ ม ชนมาในลุ มแม น้ํา มากขึ้ น
เกิดน้ําทวมรวมทั้งภัยธรรมชาติตางๆ ทําใหเกิดผลกระทบตอลุมแมน้ําบางปะกงที่เคยอุดมสมบูรณกลายเปนแมน้ําเนาเสีย
ที่เกิดจากโรงอุตสาหกรรมและชุมชน ทําใหสัตวตางๆ สูญหายหรือไมสามารถอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวได จากสภาพ
ป ญ หาของลุ ม แม น้ํา บางปะกงในข า งต น ทํ า ให ป ลากะพงมี ป ริ ม าณลดนอ ยลงและส ง ผลกระทบต อ การทํ า อาชี พ
หรือการประกอบการอาชีพนอยลงไปดวย สําหรับตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนที่ราบลุม
ปากแมน้ํ า ซึ่งในอดี ตเปนบริ เวณที่ มี ปลากะพงอาศัยอยูเป นจํ า นวนมาก จนกระทั่ งป จจุ บั นปลากะพงได สูญ หายไป
เนื่องจากเกิดมลพิษแมน้ํา ซึ่งสอดคลองกับ สุทิน วุฒิสินธ ปราชญชาวบานผูเลี้ยงปลากะพง (กองสวัสดิการสังคม, 2559)
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ไดกลาวไววา อาชีพชาวบางปะกงในอดีตคือ การประมง การเลี้ยงปลา กุง ฯลฯ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลากะพงไดกําไรสูง
มาก หากคิดเปนรายไดเหนือตนทุนเงินสดเฉลี่ยน้ําหนักปลากะพง 1 กิโลกรัม เทากับ 24-50 กวาบาท (จุฑารัตน จุลศิริ
พงษ, 2553) ตอมาระยะหลังเกิดปญหาแมน้ําเสื่อมโทรม การเลี้ยงปลาทําไดยากมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาการขาดทุน
จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพงลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะกอผลกระทบวิถีชีวิตในอดีตที่มีคุณคาสูญหายไป
จากความสําคัญ และปญ หาดัง กล าวขา งตน จะเห็นได วา การเลี้ยงปลากะพง กอ ให เกิ ดคุณค าผลประโยชน
ตอระบบเกษตรเศรษฐกิ จโดยรวม และเป นกิ จกรรมที่จ ะสนับ สนุ นสืบ สานวัฒนธรรมให คงอยู คู กับ วิถี ชีวิ ตเกษตรกร
ในชุมชนเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวของทองถิ่นตอไป สวนแนวทางการสงเสริม ฟนฟู การเลี้ยงปลากะพง เปนแนวทาง
ขอเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุงและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยสามารถนําไปปฏิ บัติเพื่อใหเกิดความสอดคลอง
กับสถานการณไดอยางเหมาะสม

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงปลากะพงในปจจุบันของพื้นที่เทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อศึ กษา
สภาพปญหาหรืออุปสรรคการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกร รวมถึงเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริม ฟนฟูการเลี้ยงปลา
กะพงของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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การวิจัยนี้ไดกําหนดประชากรไดแก กลุมเกษตรกร ผูเลี้ยงปลากะพง ซึ่งอยูในเขตเทศบาลบางปะกง อําเภอ
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกลุมประชากรจํานวน 5 ราย (จากขอมูลพื้นฐานของเทศบาลบางปะกง สํานักงานเทศบาล
บางปะกง, 2558 ไมไดระบุเอาไว ในขณะที่ทะเบี ยนปราชญชาวบานของกองสวั สดิ การสังคม, 2559 ได ระบุ ป ราชญ
ชาวบานผูเลี้ยงปลากะพง จํานวน 1 ราย และภายหลังผูวิจัยไดลงภาคสนามในเทศบาลบางปะกง 5 ครั้ง พบวามีเพียง 1
ราย อีก 4 ราย อดีตเคยเลี้ยงปลากะพงมากอน) สําหรับในเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ดวยการใชแบบสอบถาม
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางรวมกับสัมภาษณเชิงลึก (เชิงคุณภาพ) โดยการกําหนดคุณลักษณะเจาะจง ซึ่งพิจารณา
จากบทบาทผู นํา ท องถิ่น /ชุมชนในการผลิ ต และการประยุ ก ต การเลี้ ยงปลากะพง สํ าหรั บประเด็ น ในการสั ม ภาษณ
จะประกอบไปดวย ขอมูลสวนตัวของเกษตรกรผูเลี้ ยงปลา การจับปลาในรอบที่ผา นมา และอุปสรรคหรือป ญหาที่ พบ
ในการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง หรือบอ ดิ น สวนวิ ธีการเก็บ รวบรวมขอ มู ลวิ จัยนี้ ได ดําเนิ น การออกเป น 2 สวน คื อ
สวนแรกไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของกับ การเพาะเลี้ยงปลากะพง การประกอบกิจการปลา
กะพง เปนตน ตลอดจนไดศึกษางานวิจัยที่เ กี่ ยวขอ ง เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนางานวิจั ยให มีความชั ดเจนมากยิ่ งขึ้น
สําหรับวิธีการเก็บขอมูลในสวนที่สอง ใชแบบสัมภาษณกับกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพง ในเทศบาลบางปะกง อําเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 5 ราย ซึ่งไดมาจากการศึกษาภาคสนามโดยจําแนกขอมูลแยกออกเปนประเด็ น
ตามจุดมุ ง หมายของการวิ จั ย ที่ตั้ง ไว หลัง จากนั้ น นํา ข อ มู ล จากแบบสัม ภาษณ ข องกลุ ม เกษตรกรผู เ ลี้ ยงปลากะพง
มาเรียบเรียงใหอยูตามลําดับขอคําถาม โดยการคนหาความหมายใหตรงประเด็นและใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัยนี้ หากมีขอมูลที่ซ้ําซอนกันใหมีการเทียบเคียงกัน แลวจับกลุมขอมูลใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากนั้นผูวิจัย
ตรวจสอบความสมบูรณความถูกตองของขอมูลอีกครั้งหนึ่งวาขอมูลที่ไดมีความครบถวนเพียงพอเหมาะสมแกการนําไป
วิ เคราะหขอ มู ล สรุป ผล แลว หรือ ไม ในกรณีที่ ข อ มูล ที่ไ ด มามี ความสอดคล อ งกั น ผู วิ จั ย จะใช การตรวจสอบข อ มู ล
แบบสามเสา (Triangulation) และหากมีขอ มูล ส ว นใดที่ ยัง ไมสมบูรณ ผูวิจัยก็ ทํ าการเก็บขอ มู ลในส ว นที่ ขาดหายไป
เพิ่มเติมใหมอีกครั้ง เพื่อใหครบถวนสมบูรณตอไป

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก สรุปแบบสัมภาษณข องผูเลี้ยงปลากะพง และวัตถุประสงค
ในการวิจัยนี้ สวนที่ 1) สรุปแบบสัมภาษณของผูเลี้ยงปลากะพง กลุมประชากรหรือ กลุ มตัวอยางเกษตรกรผูเลี้ยงปลา
กะพง ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากะพง ตามลําดับตอไปนี้ เกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงรายแรก เปนปราชญชาวบาน
ผูเลี้ยงปลากะพงขาว โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบางประกง ขึ้นทะเบียนปราชญชาวบา นแนวทางพั ฒนา
463
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ
ี

อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ 2559 อายุ 81 ป สําเร็จการศึกษาระดับ ป.4 ในปจจุบันทําอาชีพ
หลักคือ การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ในอดีต เคยเลี้ยงปลากะพงขาวมาแลว 38 ป โดยมีกระชังทั้งหมด 24 กระชัง
ใชคนงาน 1 คน เปนเจ า ของคนเดี ยวทั้ง หมดรวมทั้ง ลงทุ นด ว ยตนเอง สํ า หรั บ การเลี้ ยงปลากะพงในอดี ตที่ ผา นมา
สรางรายไดดี ทําใหฐานะครอบครัวมีกินมีใชอยางพอประมาณ โดยมาจากการเลี้ยงปลากะพงและจําหนายใหกับรานคา
รานอาหาร โรงแรม มากมาย รวมทั้งสงออกไปตางประเทศ ซึ่งตองการบริโภคปลาเนื่องจากรสชาติอรอย ทําประกอบ
อาหารไดหลายชนิด รวมทั้งมีประโยชนคุณคาทางดานรางกาย สวนเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงรายที่สองอายุ 48 ป สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมตน ในปจจุบันทําอาชีพหลักคือ เปนเจาของรานอาหารชื่อรานลาภกํานัน อาชีพรองเลี้ยงปลากะพง
ขาวในกระชั่งและบอดิน ในอดีตเคยเลี้ยงปลากะพงในกระชั่ง 25 ป โดยมีกระชังทั้งหมด 100 กวากระชัง ใชคนงาน 8 คน
สวนการเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดินเคยทํามาประมาณ 10 ป มีจํานวน 15 บอ ใชคนงาน 4 คน สําหรับการผลิตปลา
กะพงขาวในรอบปที่ผา นมา เปนเจา ของคนเดียวและลงทุน เองทั้ง หมด โดยส ว นใหญ ตลาดรองรับ จะจํ าหน า ยปลา
ใหกับโรงแรมและรานอาหารที่อยูในกรุงเทพฯ ซึ่งเนนที่เลี้ยงปลาในกระชังเพราะมีความตองการสูงและไดราคาดี สําหรับ
เกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงรายที่สามอายุ 53 ป สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อดีต
เคยเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังมาแลว 10 ป โดยเลี้ยงในกระชัง 9 กระชัง มีคนงานทั้งหมด 4 คน ลงทุนเองทั้งหมด
เลาถึงการเลี้ยงปลาที่ผานในอดีตผา นมาวา การประกอบอาชีพเลี้ยงปลากะพงทํา ให มีรายได ดี เพราะเปนที่ ตองการ
ของผูบริโภคและผูประกอบการรานอาหารและโรงแรม โดยเฉพาะปลากะพงในกระชัง เนื่องจากมีรสชาติดีและมีคุณคา
ทางโภชนาสูง จึงเปนตองการตลาดอยางมาก ตอมาเกิดภัยธรรมชาติอันไดแก น้ําทวมและแมน้ําเกิดมลพิษ ทําใหเกิดผล
กระทบตอปลากะพงที่อยูในกระชัง เกิดโรคระบาดในปลา คุณภาพน้ําไมดีซึ่งเปนถิ่นอาศัยของปลากะพง เปนสาเหตุทําให
เกิ ดปลาตายเป นจํา นวนมากและไม สามารถเลี้ ยงต อ ไปได จึ ง หยุ ดการเลี้ ยงปลาไว ก อ น แล วหั นมาประกอบอาชี พ
เปดรานอาหารใกลแมน้ําบางประกง จนถึงปจจุบันนี้ หลังจากนั้นคณะผูวิจัยไดสอบถามถึงการกลับมาเลี้ยงปลากะพงใหม
ผูใหขอมูลมีความสนใจ แตรอดูโอกาสอีกที สวนเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงรายที่ส่ชี ื่อฟารมโกวิทจําหนายปลากะพงในบอ
ซึ่ งมี อยูป ระมาณ 20 บอ เนื่องจากเจ าของเดิ มได เสียชีวิ ตลง ปจจุบันมี ญาติ เป นผูดูแ ลและรั บ เป นที่ป รึ กษาในการ
แกปญหาการเลี้ยงสัตวน้ํา เชน กุง ปลา เปนตน ลักษณะของกิจการฟารมทําขนาดเล็กลง เนื่องจากทําคนเดียว และอายุ
มากแลว สนใจที่จะถายทอดความรูมากกวา ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากะพงวาเปนปลาที่ทําใหเกิดรายไดดี ไมคอย
มีปญหาอะไรมากนัก แตก็อยากสงเสริมการเลี้ยงปลากะพงใหมีชื่อเสียง หากมองปญหาทางพื้นที่ เนื่องจากมีขอจํ า กั ด
ในพื้นที่และมีการประสานงานในกลุมเครือขายนอย เปนลักษณะตางคนตางอยูมากกวา และเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพง
รายที่หาอายุ 60 ป มีบอปูนเลี้ยงปลากะพงประมาณ 10-15 บอ มีความชํานาญในเลี้ยงลูกพันธุปลากะพงเพื่อขายสงออก
ตางประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย จําหนายลูกพันธุปลากะพงที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ด 100% โดยใน 1 ป จะไดผลผลิตป
ละ 3-4 ครั้ง โดยสมัยกอนจะสงออกไดปละ 2 ลานตัว แตปจจุบันนี้ผลผลิตตกต่ําลงมาก เนื่องจากปญหาเรื่องโรคปลา
ราคาอาหารปลาแพงขึ้น ตนทุนน้ําและไฟฟาที่มีราคาสูงมาก จึงมีขอเสนอแนะ อยากมีหนวยงานที่เกี่ยวของมาชวยเหลือ
หรือจัดใหเปนพื้นที่ศูนยกลางเพื่อเปนตลาดกลางของปลากะพงของจังหวัด สวนที่ 2) วัตถุประสงคในการวิจัยนี้แบงออก
ได 3 ประการ คือ ประการแรกการศึกษาสภาพการเลี้ยงปลากะพงในป จจุบันและในระยะที่ผานมาในพื้ นที่เทศบาล
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาพปจจุบันการเลี้ยงปลากะพงในพื้นที่เทศบาลบางปะกง พบวามีกลุมเกษตรกรเลี้ยงปลา
กะพงแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกจะเปนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ําบางปะกง มีจํานวน 1 ราย
อาศัยอยูริมแมน้ํา เปนเจาของอยูเดิม มีประสบการณเลี้ยงปลากะพงเปนอยางดี สวนลักษณะของการเลี้ยงปลาแบบ
ดั่งเดิม คือซื้อลูกพันธปลามาเลี้ยงในกระชัง แลวเลี้ยงใหโตตามขนาดที่ตองการ และจําหนายใหกับลูกคาตอไป อยางไร
ก็ตามเหตุผลที่เกษตรยังคงเลี้ยงปลาอยู เนื่องจากมีความผูกพันธุในการเลี้ยงปลากะพงมาเปนเวลายาวนานและตองการ
อนุรักษอาชีพดั่งเดิมใหลูกหลานไดสืบทอดตอไป สําหรับกลุมที่สองจะเปนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงในบอ มีจํานวน
4 ราย ซึ่งทั้ง 4 ราย ยังคงเปนเจาของอยูเดิม และมีประสบการณเลี้ยงปลากะพงมาก อน สําหรับการเลี้ ยงปลาในบ อ
กลุมเกษตรกรใหเหตุผลวา มีความสะดวกในดําเนินการและสามารถควบคุมสภาวะตาง ๆ ของการดูแลปลาไดเปนอยางดี
เชน การรักษาสภาพน้ํา ใหสะอาด อุณหภูมิที่เหมาะสม ลดการเกิ ดโรคระบาด เปนตน ทําใหปลามี โอกาสอยู รอดสูง
และเจริญเติบโตไดตามขนาดที่ตองการ แลวจึงสงจําหนายปลาใหกับลูกคาตอไป นอกจากสภาพผูเลี้ยงปลากะพงทั้งสอง
กลุมขางตนแลว ยังพบวา กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงไมได รวมกลุ มกัน ตางคนตา งอยู สวนพ อแม พันธุ ปลาด อ ย
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คุณภาพเนื่องจากเกษตรกรบางรายคัดพันธุปลามาจากพื้ นที่เดี ยวกันหรือบอเลี้ยงของตนเอง ในขณะที่ลูกปลาอ อนแอ
ปวยงาย เนื่องจากไมมีการตรวจโรคปลากอนจะนําปลาเพาะเลี้ ยง สวนการชวยเหลือต าง ๆ ยังมีนอยจากหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของ สําหรับในชวงระยะที่ผานมาในอดีต แมน้ําบางปะกงมีความอุดมสมบูรณมีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนที่ราบลุม
ปากแมน้ําซึ่งเปนที่อยูอาศัยของปลากะพงอยางชุกชุม ทําใหชุมชนมีวิถีชีวิตมีอาชีพการจับปลาและเลี้ยงปลาเปนจํา นวน
มาก เนื่องจากเนื้อปลาทานงาย รสชาติอรอย และดีตอสุขภาพ รวมทั้งเปนตองการของตลาดอยางมาก ทําใหราคาปลา
กะพงจําหนายไดราคาดี เปนแรงกระตุนทําใหผูเลี้ยงปลากะพงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประการที่สองสภาพป ญหาหรื อ
อุปสรรคการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลบางปะกง พบวา มี 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทั่วไป ซึ่งประกอบไปดวย ปญหาการเกิดภัยธรรมชาติซ่ึงมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ทําใหเกษตรกรผู เลี้ยง
ปลาไดรับความเสียหาย ปญหาการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมโรงงานเพิ่ มขึ้ น ทําใหแมน้ําเกิดมลพิษ สงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระบบนิเวศของปลา ปญหาการแขงขันสูง เนื่องจากผูเลี้ยงปลากะพงในพื้นที่อื่น
มี จํา นวนมากและผลิตปลาไดคุ ณภาพดี กว า ปญหาภัยคุก คามหรือ สิ่งที่ ท ดแทนปลา เชน กุง ปลานิ ล ปลาดุก ฯลฯ
มีจํานวนมากและมีอยางหลากหลายชนิด ปญหาผูขายปจจัยการผลิตหรือผูจําหนายอาหารปลามีราคาสูง เนื่องจากผูขาย
มีนอยราย ทําใหมีอํานาจตอรองสูงกวา เกิดผลกระทบเกษตรกรผูเลี้ยงปลามีตนทุนสูง นอกจากนี้ยังพบปญหาผูซื้อ หรื อ
ลูกคาสามารถตอรองราคาได เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงปลามีขอจํากัดในการผลิต รวมทั้งปญหาบทบาทของหนว ยงาน
ที่เกี่ยวขอ งที่จ ะให การชวยเหลือ เกษตรกรผูเ ลี้ ยงปลากะพงยัง มี น อ ยหรือมีกิจ กรรมที่ เป น รู ป ธรรมยั งไม ค อ ยชั ด เจน
2) ปจจัยภายในที่เปนจุดออนซึ่งเกี่ยวของกับพื้นที่ ไดแก ปญหาลักษณะภูมิประเทศของชุมชนมีพื้นทีคอนขางอยางจํากัด
เนื่องจากชุมชนมีการขยายตัว จึงไมสะดวกที่จะขยายการเลี้ยงปลาใหมีขนาดใหญได เกษตรกรผูเลี้ยงปลาไมไดรวมกลุ ม
กันสวนใหญจํา กัดอยูกับคนรุ นเกา เปนลักษณะของการตางคนตา งเลี้ยง ทํา ให ไมมีอํา นาจในการตอรองราคาในการ
จําหนายผลผลิต สวนการนําพอแมพันธุปลามาจากจากทองถิ่นหรือผลิตเอง ซึ่งไมไดมาจากปลาแหลงธรรมชาติหรือปลา
จากแหลงอื่นๆ ทําใหปลาไมแข็งแรงและมีอัตราการอยูรอดนอย ทําใหปลาที่ผลิตไดดอยคุณภาพ ขาดการนําเทคโนโลยี
มาประยุกตพัฒนาปลา แตยังคงเลี้ยงปลาแบบเดิมๆ ปญหาเรื่องโรคระบาดปลาในพื้นที่ทําใหปลาโตชา ไมแขงแรง ตาย
งาย ขาดการพั ฒนาภาพลักษณและคุณภาพของปลา สงผลตอการนําปลาออกจํ าหน ายไม แนน นอน แหลงจํา หนา ย
ผลผลิตอยูที่บานไมมีที่เปนสวนกลาง ขึ้นอยูเกษตรกรแตละรายที่จะสามารถหาแหลงจําหนายเองมากกวา สําหรับการ
สงเสริมทางการตลาดทําไดยากเพราะตลาดมีขนาดเล็ก ยังดอยกวาคูแขงขันซึ่งมีขนาดใหญกวาง และประการที่สามการ
กําหนดแนวทางการสงเสริม ฟนฟูการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลบางปะกง สามารถจะดําเนินการได
ดังนี้ 1) มุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพง โดยการสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยง
ปลาในบอเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถควบคุมการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาไดดีกวาแบบการเลี้ยงปลาในกระชั่งหรือการ
เลี้ยงปลาตามธรรมชาติ ชวยปองกันโรคระบาดและปญหามลพิษทางน้ํา รวมไปถึงการควบคุมคาใชจายในการเลี้ยงปลาได
อยางชัดเจน การจดทะเบียนรับรองฟารมเพื่อสรางความเชื่อถือและสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค อยางไรก็ตามแตหาก
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาได รับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการระดับจังหวัดเปนแกนหลักที่สําคัญกําหนดแผนแมบทใน
การพัฒนาการเลี้ยงปลากะพงใหมีความชัดเจน อยางเชน การจัดการทรัพยากรแมน้ําบางประกงใหเปนแหลงน้ําธรรมชาติ
ที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟูอยูในสภาพที่สมบูรณ เพื่อสงเสริมใหการเลี้ยงปลากะพงเปนปลาเศรษฐกิจที่สามารถสรางได
สรางรายไดและเปนอาชีพ ทองถิ่นที่ควรมีการอนุ รักษสืบทอดต อไปได การออกกฎหมายควบคุม มลพิษแม น้ํา และจั ด
กิ จกรรมการมี สวนรว มของชุม ชนในท อ งถิ่ นชว ยการอนุ รักษ สภาพแวดล อ มอย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะเป นแรงกระตุ นให
เกษตรกรหั น มาสนใจฟ น ฟู ก ารเลี้ ย งปลากะพงมากขึ้ น ตามลํา ดั บ 2) การสร า งข อ ได เ ปรี ย บในการแข ง ขั นใช ห ลั ก
แนวความคิดของพอรเตอร (พิบูล ทีปะปาล และธนวัฒน ทีปะปาล, 2559) ดวยการการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลา
กะพงในชุ มชนให มีความเข็มแข็ง มีการจัดโครงสรางบริหารกลุ มเกษตรกรผูเลี้ ยงปลาอยางเป นระบบ สงเสริมให กลุ ม
เกษตรกรถายทอดองคความรูหรือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรูระหวางกั น สรางศูนยแหงการเรียนรูเพื่ อสะทอนวิถีชีวิ ตและ
วัฒนธรรมของชุมชนที่มีความผูกพันธุกับการเลี้ยงปลากะพงมาอยางยาวนาน ซึ่งจะเปนภาพลักษณที่มีคุณคาในสายตา
ของผูบริโภค สวนการสรางความแตกตางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันควรมีกระบวนการผลิตการจัดจําหนาย
ปลากะพงแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแตการพัฒนาสายพันธุปลาใหมีคุณภาพ มีจัดระบบการเลี้ยงปลาแบบปดหรื อการ
เลี้ยงปลาในบอโดยมีการควบคุม ผลผลิตปลาไดมาตรฐานและมีคุณภาพปลอดภัยสามารถแปรรูปไดหลายชนิด มีแพปลา
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หรือตลาดกลางเพื่ อจํ า หนา ยปลาด วยตนเอง เป นต น 3) จัดกิจกรรมทางดา นการตลาดใช หลั กแนวคิดสว นผสมทาง
การตลาด (วิชิต อูอน, 2558) ไดแก พัฒนาผลิตภัณฑ (Product) ปลากะพงที่ผลิตมาไดตองไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
ความปลอดภัย เปนที่ตองการของผูบริโภคมีการแปรรูปปลากะพงในรูปแบบอื่นๆ ใหมีความหลากหลายของผลิ ตภั ณฑ
ของปลา เชน ปลากะพงแดดเดียว เปนตน จึงจะสามารถเพิ่มมูลคาเพิ่มได สําหรับทางดานราคา (Price) ควรเปนไปตาม
ราคาตลาดปจจุบันและเหมาะสม โดยราคาของปลาที่ไดตามมาตรฐาน ตองอางอิงตามราคาทองตลาดจริง สวนชองทาง
การจัดจําหนาย (Place) สามารถทําได 2 วิธี วิธีแรกตลาดแบบ เกาหรือเรียกวาตลาดออฟไลน มีการกําหนดสถานที่หรือ
แพปลาที่ชัดเจน เพื่อจําหนายใหกับลูกคาทั่วไป และวิธีที่สองตลาดแบบออนไลน การทําการตลาดในสื่อออนไลนหรือทาง
อินเตอรเน็ต โดยผานสื่อโฆษณา Facebook, Google, Youtube, Instagram เปนตน เพื่อเพิ่มชองทางจําหนายใหเขาถึง
ผูบริโภคได เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งสองตลาดดังกลาว ควรมีการจัดกิ จกรรมในการทําใหเกิ ดการความสะดวกในการ เคลื่อนยา ย
ผลผลิตออกสูตลาด กระจายสินคา รองรับผลผลิตปลากะพงใหกับลูกคาเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงปลากะพง
จากการเลี้ยงปลากะพงไปสูตลาดเพื่อขาย สวนการสงเสริมการตลาด (Promotion) อาจทําไดหลายวิธี เชน วิธีผานระบบ
โลกของไซเบอร ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหผูบริโภคไดรบั ขอมูล ขาวสารไดรวดเร็วและทั่วถึง เปนตน

สรุปและอภิปรายผล
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ผลการศึกษากลยุทธสงเสริมการฟนฟู การเลี้ยงปลากะพง จะเห็นไดวา ในเทศบาลบางปะกง อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดปญหาภัยธรรมชาติและการเจริญเติบโตอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สงผลกระทบทําให
ปลากะพงดอยคุณภาพลง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกษตรกรใหความสําคั ญในเลี้ยงปลากะพงลดนอยลง สวนการเลี้ยงปลา
กะพงในเขตเทศบาลบางปะกง มีลักษณะการเลี้ยงปลากะพงแบ งออกเป น 2 วิธี ไดแก การเลี้ยงปลากะพงในกระชั ง
และการเลี้ยงปลากะพงในบอ มีเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงอยูไมเกิน 5 ราย สําหรับการเปรียบเทียบการเลี้ยงปลากะพง
ในกระชังและการเลี้ยงปลากะพงในบอ มีความแตกตางกัน ดังตารางตอไปนี้

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการเลี้ยงปลากะพงในกระชังและการเลี้ยงปลากะพงในบอ
ประเด็น
การเลี้ยงปลากะพงในกระชัง
การเลี้ยงปลากะพงในบอ
1. การควบคุมโรค
ไมสามารถควบคุมได
สามารถควบคุมได
2. ตนทุนคงในการเลี้ยง
นอย
สูง
3. ความตองการของตลาด
สูง
นอย
4. คุณภาพปลา
ปจจุบันลดลง
ดีกวา
5. รายได
ปานกลาง
ดี
6. ความเสี่ยง
สูง
นอย
7. แรงงาน
ใชมาก
นอยกวา
8. ระยะคืนทุน
ไมชัดเจน
ชัดเจน
สภาพปญหาเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลากะพงในเทศบาลบางปะกง คือ ปญหาที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก
ไดแก ปญหาสภาพแมน้ําบางปะกงเสื่อมโทรม ปญหาการเจริญเติบของชุมชนและการเขามาอยูในบริเวณริมแมน้ํามากขึ้น
ป ญ หาการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ้ น ปญ หาการแข ง ขั นที่ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากมี จํ า นวนคู แ ข ง ขั น เพิ่ ม มากขึ้ น
และมีศักยภาพมากกวา ซึ่งทั้งหมดเปนปจจัยภายนอกที่ควบคุมยาก ทําใหเปนอุปสรรคในการสงเสริมและฟนฟูการเลี้ยง
ปลากะพงให เพิ่ ม ขึ้ น การแก ไ ขป ญ หานี้ จ ะตอ งอาศั ย กฎหมายบั ง คั บใช เ พื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ผูก ระทํ า ความผิ ดทํ า ลาย
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการมีสวนรวมของทุกคน ในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหกลับฟนมาใหม ในขณะที่ปญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน ไดแก ปญหาหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมคอยชัดเจนเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเกษตรกรที่เลี้ยงปลา
กะพงในเชิงรูปธรรม เชน แผนพัฒนาสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากะพงคืนถิ่น การมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
อยางเพียงพอ และแผนกลยุทธทางดานการตลาดที่ชัดเจน สวนปญหาผูเลี้ยงปลากะพงสวนใหญยังเปนผูเลี้ยงรายย อย
และมักจะไมมีการรวมกลุม รวมถึงปญหาการเลี้ยงปลากะพงในพื้นที่จํากัดเฉพาะกลุมคนรุนเกา ขณะที่ปญหาพอแมพันธุ
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ปลาดอยคุณภาพ และปญหาคาใชจายในการเลี้ยงปลากะพงสูงขึ้น ซึ่งการแกไขปญหา คือ การกําหนดแผนและนโยบาย
การสงเสริมการเลี้ยงปลากะพงใหเกิดรูปธรรม สวนแนวทางแกไขของเกษตรกร (กุลภา กุลดิลก, 2559) ใหรวมกลุ มกั น
เพื่อสรา งอํานาจตอ รอง การพัฒนาแปรรูป ผลิตภัณฑป ลากะพงให มี ความหลากหลายและจดทะเบี ย นรั บรองฟาร ม
การคัดพันธุปลาใหมีคณ
ุ ภาพแจกจายสมาชิก โดยการสนับสนุนกรมประมง เปนตน
สํา หรับแนวทางการกําหนดกลยุ ทธเพื่อสงเสริม การฟนฟู การเลี้ยงปลากะพงในเทศบาลบางปะกง จังหวั ด
ฉะเชิงเทรา สามารถทําไดโ ดยการมุ ง เน น การพัฒ นาประสิ ทธิ ภาพในการดํ า เนิ นงานของเกษตรกรผู เลี้ ยงปลากะพง
เช น การอบรมใหค วามรู ที่ทั น สมั ย การประยุ ก ตใ ช เ ทคโนโลยี ม าพั ฒ นาการเลี้ ย งปลากะพงให มี คุ ณ ภาพดี ยิ่ ง ขึ้ น
สวนการสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน (Daft, 2010) ประกอบไปดวย ดานความเปนผูนําตนทุนสามารถควบคุมตนทุ น
การเลี้ยงปลากะพงไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรางความแตกตางในการผลิตและแปรรูปปลากะพงใหมีความหลากหลาย
รวมถึงการเจาะจงกลุมลูกคาใหเพิ่มขึ้น ในขณะที่ดานการจัดกิจกรรมทางดานการตลาด (Nickels and McHugh, 2012)
ประกอบไปดวย พัฒนาผลิตภัณฑ (Product) เกษตรกรตองสนองความตองการใหกับลูกคาที่จะไดประโยชนและคุณคา
แกสินคาที่ได ถัดมาในทางดานราคา (Price) ใหมีความเหมาะสมเปนไปตามกลไกตลาดและเกิดความเปนธรรมตอลู กคา
ตอมาเปนชองทางการจัดจําหนาย (Place) เลือกชองทางที่มปี ระสิทธิภาพและลูกคาสะดวกเขาถึงไดงาย สวนการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ทําการตลาดผานสื่อออนไลน เปนตน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อนรรฆนง ศรีนวล
และคณะ (2560)
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จากผลการวิจัย กลยุทธสงเสริมการฟนฟู การเลี้ยงปลากะพง คนพบวามีแนวทางดําเนินการอยู 2 ประการ
ประการแรกสรุปจากแบบสัมภาษณของผูเลี้ยงปลากะพง พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงสวนใหญ ยังมีความตองการ
ที่ จ ะเลี้ยงปลากะพงในอนาคต จึ ง มีข อ เสนอแนะในการดํ าเนินงานกิ จ กรรมส ง เสริ มใหมี การเลี้ ยงปลากะพง ได แ ก
หนวยงานที่ เกี่ยวข อง เชน สํา นักงานเทศบาลบางปะกง สํ า นักงานประมงจังหวัด ควรทบทวนทํา แผนแม บทสํา หรับ
การสงเสริมการเลี้ยงปลากะพงโดยเนนใหชุมชนมีสวนรวม ในขณะที่หนวยงานที่เกี่ยวของประสานงานกันรวมกับชุ มชน
ตั้งคณะทํางานเฉพาะขึ้นมาเพื่อที่จะเขาไปแกไขปญหาและสงเสริมใหมีการเลี้ยงปลากะพงเพิ่มขึ้น ดําเนินกิ จกรรมหรือ
โครงการที่สนับสนุนใหแผนนําไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลใหเกิดประสิทธิผล สวนประการที่ สอง
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคมีอยู 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรกการศึกษาสภาพการเลี้ยงปลากะพงในปจจุบันและในระยะ
ที่ผานมาในพื้นที่เทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คนพบวา การเลี้ยงปลากะพงในปจจุบันมีเกษตรกรมีเพียง 1 ราย
ซึ่งเปนการเลี้ยงปลาแบบกระชังในแมน้ําบางปะกง สวนอีก 4 รายเคยเลี้ยงปลากะพงมากอน ปจจุบันหันไปประกอบ
อาชีพอื่น แตยังมีความสนใจอยู สวนสภาพการเลี้ยงปลากะพงในระยะที่ผานมา สวนใหญเลี้ยงปลาแบบกระชังในแม น้ํา
บางปะกง เนื่องจากไดคุณภาพปลาดีและเปนที่ตองการของตลาด จึงมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมเกษตรกรหันไปเลี้ยง
ปลาในบอแทนเนื่องจากปลอดภัยกวา สวนในประเด็นที่สองสภาพปญหาหรืออุปสรรคการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกร
ในพื้ นที่เทศบาลบางปะกง พบวามี 2 ปญหา คื อ ปญ หาแรกเปนปญหาจากสภาพแวดลอม เชน ป ญหามลพิ ษแมน้ํา
บางปะกง ปญหาโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของสํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ (2557) ไดกลาวถึงสภาพแมน้ําบางปะกงเกิดภาวะน้ําเสียเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลตอแหลงเพาะเลี้ยงปลา
เสื่อมโทรม จึงมีขอเสนอแนะ 1) ใหสํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานเทศบาลบางปะกง รวมกับชุมชนมีสวนรวม
ในบริหารการจัดการทรัพยากรแมน้ําบางปะกง เชน สรางจิตสํานึกการดูแลรักษาทรัพยากรประมง เปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น เปนตน 2) ปญหาโรงงานอุตสาหกรรม ใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอมจังหวัด เขา ไปตรวจสอบและกํากับดูแลโรงงานอุ ตสาหกรรม มิใหปลอยของเสียลงสู แม น้ํา บางปะกง
เปนตน สวนปญหาที่สองเกิดจากสภาพปญหาภายในพบวา พื้นที่มีคอนขางอยางจํากัด เกษตรกรเปนคนรุนเกาและไมได
รวมกลุมกัน รวมถึ งปลากะพงดอยคุณภาพ มีขอเสนอแนะ1) ใหสํา นักงานที่ดินจั งหวั ดและสํา นั กงานประมงจั ง หวั ด
กําหนดพื้นเฉพาะเพื่อเปนแหลงการเลี้ยงปลากะพงที่เหมาะสม 2) ควรจัดตั้งกลุมหรือชมรมเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพง
ขึ้นมา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาที่มีคุณภาพ รวมถึงจัดใหมีสถานที่เพื่อเปนแหลงการเรี ยนรู
ให กับ เยาวชนในชุมชน 3) การเลี้ยงปลากะพงใหมีคุณภาพ มีขอแนะนําจากผู เลี้ ยงปลากะพงที่ ประสบความสํ า เร็ จ
467
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
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หากตองการใหปลากะพงเจริญเติบโตเร็ว ไมมีกลิ่นคาว และลดการเกิดโรคระบาด ใหดูแลรักษาสภาพน้ํา ให สะอาด
โดยการจัดระบบการไหลเวียนของน้ําหรือการเติมน้ําเขาทุกๆวัน หากพบวาน้ําในบอเริ่มเสียใหถายน้ําเกาออกประมาณ
50-70 เปอร เซ็ น ต แลว จึง เติม น้ํ า ใหมเ ข า ไป รวมทั้ งการดูแ ลพื้ น บ อ ที่ จ ะมี ก ารสะสมอาหารของปลาที่ ต กตะกอน
ซึ่งจะนําไปสูการทําใหน้ําเกิดเนาเสีย ใหเลือกใชผลิตภัณฑบําบัดพื้นบอเพื่อชวยกําจัดของเสีย หรือการขุดลอกเลนพื้นบอ
กําจัดเศษวัชพืช และศัตรูของปลาออก เปนตน และประเด็นที่สามการกําหนดแนวทางการสงเสริม ฟนฟูการเลี้ยงปลา
กะพงของเกษตรกรในพื้ น ที่ เ ทศบาลบางปะกง พบว า ควรมี ก ารดํ า เนิ น การ 3 แนวทาง ดั ง นี้ แ นวทางแรก
เปนการดําเนินการกํ าหนดแผนแมบทในการสงเสริมฟนฟูการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกรในพื้ นที่เทศบาลบางปะกง
มีขอเสนอแนะใหสํานักงานเทศบาลบางปะกงรวมกับชุมชนเสนอแผนพัฒนาและการฟ นฟูการเลี้ ยงปลากะพงเสนอต อ
จังหวัด สวนในแนวทางที่สองเปนการมุงไปสู เกษตรกรและการเลี้ยงปลากะพงใหมีคุ ณภาพ มีขอเสนอแนะควรให
การอบรมและการให ความรูตลอดจนมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูระหวา งกัน และในแนวทางที่สามตั้งคณะทํางานขึ้ น มา
เพื่อเขามาแกไขปญหาอยางจริงจัง โดยมีขอเสนอแนะการนําแนวคิดกลยุทธฟนฟูมาประยุกตใช คือ มุงเนนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีขึ้นหรือปรับใหอยูในสภาพที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อใหการบริหารงานมีความคลองตัว
มากขึ้ น ซึ่ ง แนวทางดั ง กลา วมี ความสอดคล อ งกับ ความเห็ นของกุ ลภา กุ ลดิ ลก (2559) ที่เ สนอแนะกลยุ ทธ เ ชิ ง รุ ก
การรวมกลุมในการเลือกซื้อและเพิ่มอํานาจการตอรอง สวนกลยุทธเชิงปองกัน ใหเพิ่มการจดทะเบียนรับรองฟารม พัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปปลากะพงและเพิ่ม การสนับ สนุนปจจัยการผลิ ตและความรูทางวิ ชาการ ขณะที่กลยุ ทธ เชิ งแก ไข ให
วางแผนการใชลูกพันธุและการเลี้ยงปลากะพง รวบรวมผลผลิตของสมาชิก สรางกลุมผูแปรรูปผลิตภัณฑปลากะพง และ
พัฒนาเครือขายฯ เพื่อใหเปนสหกรณ และกลยุทธเชิงรับเสนอใหกรมประมงเปนผูวางแผนและประสาน ใหเครือขายและ
ผูเพาะฟก วางแผนการผลิตลูกพันธุและปลากะพงรวมกันและสรางเครือขายจากภาคเอกชน/ผูประกอบการเพิ่มขึ้น
อยา งไรก็ตามนอกจากข อ เสนอแนะข า งตน แลว ยัง มี ข อ สรุป แบบสั ม ภาษณ ข องผู ป ระกอบการปลากะพง
มาเป นข อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งไดแก เจาของฟารมเลี้ยงลู กปลากะพงเพื่ อส งออกที่สามารถสร างรายได เป นอย า งดี
และผูประกอบรานอาหารที่สะทอนความตองการปลากะพง โดยไดใหขอมูลเกี่ยวกับปลากะพง ดังนี้
1) เจ า ของฟาร ม เป น ผู ป ระกอบการผลิ ต ลู ก ปลากะพงเพื่ อ จํ า หน า ยต า งประเทศและภายในประเทศ
ถือเปนแหลงเพาะปลากะพงที่มีขนาดใหญในพื้นที่ อําเภอบางปะกง มีการผลิตลูกปลาสูตลาดภายในประเทศ และตลาด
สงออกตางประเทศ เดือนละ 10 ลานตัว โดยสวนใหญเปนปลาที่เลี้ยงจากอาหารเม็ด ลูกปลากะพงที่จําหนายมีอายุตั้งแต
25 วัน จนถึงปลาขนาด 4-5 นิ้ว รายแรกเริ่มดําเนิ นธุร กิ จฟารมปลาตั้งแต ป พ.ศ. 2551 โดยเริ่มแรกมี การจํา หน า ย
ทั่วภาคกลางของประเทศ จนปจจุบั นสง ขายทั่วประเทศ และมีการสง ออกตา งประเทศ เชน ไต หวั น บรูไน อิ นเดี ย
มาเลเซีย โดยผานทางตัวแทนจําหนายราคามีตั้งแต 3-5 บาท/ตัว โดยการจัดสงภายในประเทศจะใชรถบรรทุกสําหรับ
ขนสงปลาโดยเฉพาะ สวนตางประเทศจะสงโดยเครื่องบินขนสง โดยเงิ นลงทุนในการดํ า เนินธุรกิ จทั้งหมดใชเงิ นทุ น
ส ว นตั ว ทั้ ง หมด สํ า หรั บ การผสมพั น ธุ ป ลากะพง จะใช ป ลากระชั ง ขนาดใหญ ข องชาวบ า นที่ เ ลี้ ย งแถบบางปะกง
เพราะมีความแข็งแรง เวลาที่ผสมพันธุจะไดไขดมี ีปริมาณไขมาก จะคัดทั้งตัวผู ตัวเมียโดยดูจากลักษณะภายนอก โดยตัวผู
จะมี ข นาดที่ เล็ก กว า ตัวเมี ย การเลือ กปลาที่มี อ ายุตั้ งแต 2 ป ที่ มี น้ํ า หนั กตั้ งแต 4 กิ โลกรัม ขึ้ นไปมาเป นพ อ แม พั น ธุ
นํามาเลี้ยงแบบแยกเพศในบอปูน ระดับน้ําลึก 1.5 เมตร เลี้ยงในน้ําทะเล โดยนํามาผสมกับน้ําธรรมชาติ ผานการฆาเชื้อ
แล วใหมีความเค็ม 30 ppt. สวนการใหอาหารลู กปลากะพง ลูกปลาอายุ 25 วั น เดิ มทีจ ะกิ น แตอาหารสดที่ ม าจาก
ธรรมชาติ พวกปลาเหยื่ อ ป จ จุ บัน นํ า มาเลี้ ย งด ว ยอาหารเม็ ด เพราะไม ทํ า ให น้ํ า เสี ย เร็ ว และหาซื้ อ ได ส ะดวกกว า
โดยลูกปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปจะมีราคาที่สูงกว าลูกปลาที่เลี้ยงดวยปลาเหยื่ออีกดวย นอกจากนี้การเลี้ยงปลา
จนลูกปลามี จนมีขนาด 4-5 นิ้วก็สงขายให แกเกษตรกรเลี้ยงตอ 4-5 เดือนเพื่ อเปนปลาเนื้อสําหรับขายตอไป สํา หรับ
ในการประกอบธุ ร กิ จ ฟาร ม ปลา ต อ บ อ ปู น ประมาณ 50 บ อ กิ จ การจะใช ค นงานประมาณ 2-3 คน โดยใช เ ป น
ลูกจางประจําหรือบางครั้งก็ใชเปนลูกจางชั่วคราว โดยเจาของฟารมปลาจะเปนผูคุมการทํางานดวยตนเอง สวนในเรื่อง
ตนทุนดานอื่นๆ มีตนทุนของการซื้อน้ําทะเล น้ําประปาจากเอกขน ประมาณเดือนละ 50,000-100,000 บาท คาไฟฟา
ในการใชป มลม ออกซิเจน ที่เปนคาใชจายผั นแปรตามการใช งาน ส วนปจจั ยที่ ไมสามารถควบคุ มได ในการทํา ธุ ร กิ จ
คือ ฤดูกาล เนื่องจากในฤดูหนาวไขปลาจะไมแข็งแรง ทําใหผลผลิตนอยลง และอาหารธรรมชาติที่นํามาใชในการเลี้ยง
มีไมสม่ําเสมอ นอกจากนี้ปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจ คือเรื่องน้ําประปาที่จะนํามาใชในการเลี้ยงปลามีปริมาณนอย
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และไหลชา จะตองซื้อจากเอกชน จึงทําใหตนทุนในการเลี้ยงปลาสูงขึ้น ซึ่งมีความสอดคลองกับความเห็นของ จุฑารัตน
จุลศิริพงษ (2553) ไดพบปญหาที่ผูเลี้ยงปลากะพงขาวพบมากที่สุด คือปญหาเรื่องอาหารปลา รองลงมาคือปญหาน้ํา
ลูกพันธุปลา โรคปลา และเทคนิคการเลี้ยงปลา ตามลําดับ
2) ผู ป ระกอบรา นอาหาร 3 ราย ไดแ กผูป ระกอบการรายแรก ประกอบร า นอาหารมา 5 ป เมนู อ าหาร
ที่รานไดรับความนิยมไดแก หลนปลาอินทรีย ตมยําทะเลน้ําใส ปลาแดดเดียวไรกาง ปลากะพงสามรส เรียงตามลําดับ
หากเปนเมนูปลาที่ไดรับความนิยม คือ ปลาแดดเดียว (กระบอก) ปลากะพงพริกไทดํา ผัดฉาทะเล สวนเมนูปลากะพง
ที่ไดรับความนิยม คือ ปลากะพงพริกไทดําปลากะพงราดน้ําปลา ปลากะพงนึ่งมะนาว ลักษณะของปลากะพงที่ตองการ
เปนปลาสดมาจากแมน้ํายิ่งดี แนวโนมความตองการปลากะพงของรานมีความตองเพิ่มขึ้น โดยมีขอเสนอแนะ อยากใหมี
การควบคุมราคา เนื่องจากมีการขายในราคาแพงตามลักษณะฤดูกาล สวนผูประกอบการรายที่สอง ประกอบรานอาหาร
มา 3 ป เมนูอาหารที่รานไดรับ ความนิยม ไดแก ตมยําทะเล ปลากะพงราดน้ํา ปลา ส มตํ า และยํ าตาง ๆ ตามลําดับ
หากเปนเมนูปลาที่ไดรับความนิยม คือ ปลากะพงราดน้ําปลา ตมยําปลาปลากะพง และยํารวมมิตร ตามลําดับ สวนเมนู
ปลากะพงที่ไ ด รับ ความนิ ย ม คือ ปลากะพงราดน้ํ า ปลา ตมยําปลากะพง ปลากะพงสามรส ลั กษณะของปลากะพง
ที่ตองการเปนปลาสดขนาด 8 ขีดและเปนปลาที่เลี้ยงในกระชัง แนวโนมความตองการปลากะพงของรานมีความคงที่
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไมคอยดี สําหรับปญหาปลาไมมี และผูป ระกอบการรายที่ สาม ประกอบรา นอาหารมา 2 ป
เปนร านอาหารทะเล เมนูปลากะพงที่ไดรับ ความนิยม คือ ปลากะพงราดน้ํ าปลา ต มยํ าปลากะพง ปลากะพงสามรส
ปลากะพงราดพริก ปลากะพงนึ่งมะนาวลักษณะของปลากะพงที่ตองการเปนปลาสดขนาด 8-10 ขีด ราคาอยูที่ 120-160
บาทตอกิโลกรัมและเปนปลาที่เลี้ยงในกระชังจะดีกวา ปริมาณที่ใชตอวันอยู 4 ตัวในวันปกติสวนวันหยุดใชประมาณ 10
ตัว แนวโนมความตองการปลากะพงของรานมีความตองการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อปลาอรอยและไดสุขภาพ มีขอเสนอแนะ
อยากใหมีการกําหนดราคาอยูที่ 140-150 บาท จึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของอนรรฆนง ศรีนวล และคณะ (2560)
ที่พบวา สภาพปญหาราคาตลาดปลากะพงมีความไมแนนอน เนื่องจากพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา หรือบางกรณี
เกิดจากโรคระบาดในปลาทําใหไดผลผลิตปลากะพงมีจํานวนนอย รวมถึงความรูและประสบการณของเกษตรกรผูเลี้ ยง
ปลากะพงที่สามารถผลิตปลาไดตรงตามขนาดที่ตองการหรือขนาดที่สมบูรณ เปนตน
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษามาตรการการเวนคื น ที่ ดิ น ของการรถไฟแห ง ประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและการเยียวยาแกประชาชนผูอาศัยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยบริเวณที่ดินริมทางรถไฟ
สายหาดใหญ –สงขลา การวิจัยนี้ใ ชระเบี ยบวิธี ดํา เนิน การวิ จัยเชิงคุณภาพโดยศึ กษาเอกสารจากงานวิ จั ย กฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงสนทนากับประชาชนผูอยูอาศัยในพื้นที่บริเวณที่ดินริมทางรถไฟสาย
หาดใหญ-สงขลา
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูถูกเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟไดรับผลกระทบหลากหลายดาน และสามารถแยกได
เปน ดั ง นี้ ด านสถานภาพความหลากหลายทางความเป นอยูข องประชาชนที่อ าศั ยอยู ใ นบริเ วณริ ม ทางรถไฟพบว า
ประชาชนในพื้น ที่บ ริ เวณริมทางรถไฟจะประกอบอาชี พ เกี่ยวกั บ การรั บ จาง ค า ขาย ประมง แม บา น ซึ่ งประชาชน
จะทํางานในบริเวณที่ไมไกลจากที่อยูของตน จึงเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่กอใหเกิดความเสียหายตอความหลากหลายทาง
ความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณที่ดินรถไฟ คือ การกังวลในการปรับตัวในถิ่นที่อยูใหม การไมทราบถึ งข อ
กฎหมายในการเวนคืน การไมพอใจในการเยียวยาหรือใหคาทดแทนที่รัฐบาลกําหนดให จึงไดสงผลกระทบตอประชาชน
ที่ไดอาศัยและประกอบอาชีพในบริเวณที่ดินริมทางรถไฟอยางมาก ซึ่งขณะที่รัฐบาลมุงเนนและให ความสํา คัญกั บ การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศนั้นคุณภาพ ความเปนอยูของประชาชนบางกลุมกลับยิ่งไดรับความเลื่อมล้ําจากการ
พัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น หากรัฐมีการเวนคืนที่ดินจะทําใหกระทบถึงสิทธิและความเป นอยู ไดสงผลกระทบดา นบวก
และดานลบตอทั้งโดยตรงและโดยออมตอชุมชนหนาสถานีรถไฟ และรัฐไมไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน จึงทํา
ให เกิดสภาพบัง คั บ ป ญ หาและอุ ป สรรคของกฎหมายที่เ กี่ ย วการเวนคื นที่ ดิน รถไฟไม ส อดคล อ งกั บ ความพึ ง พอใจ
ของประชาชนผูถูกเวนคืน ทั้งในดานในการกําหนดคาทดแทน โดยไดพบวาองคกรที่กําหนดเงินคาทดแทนนั้น เปนบุคคล
ที่รัฐกําหนดขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งไมไดเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการประเมิน ราคาทรัพยสิน จึงไมสามารถนํ า
หลั กเกณฑการกํา หนดคา ทดแทนตามที่กฎหมายกํ าหนดไว มาพิ จารณาอยา งครบถ ว นและถู กตองตามหลั กวิ ช าการ
และคณะผูวิจัยได มีขอเสนอแนะดังนี้ รัฐควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เปดโอกาสให ประชาชนมี สวนร ว ม
ในการประชุม วางแผน รวมถึงการจัดอบรมความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารกฎหมายที่เกี่ ยวของกับการเวนคืนที่ ดิ น
บริเวณริมทางรถไฟ เนื่องจากประชาชนผูอาศัยอยูบริเวณที่ดินริมทางรถไฟเปนผูเสียหายโดยตรง ประชาชนควรมีความรู
ความเขาใจและทราบถึงขอกฎหมายที่ใชในการเวนคืน ถึงสิทธิที่พึงจะไดรับเมื่อถูกเวนคืน เพื่อที่จะไดจัดหาแนวทางการ
แกปญหาทางในดานการจัดที่อยูและที่ประกอบอาชีพใหมใหแกประชาชน และหลังจากที่ประชาชนได ที่อยู ตามความ
พึงพอใจหรือตามสมควรแลว รัฐควรจะมีการทําสัญญาเชา และจัดทํา มาตรการที่ จะให สิทธิแ กป ระชาชนอยางชั ดเจน
เพื่อแสดงสิทธิของตนทั้งในการกําหนดคาทดแทนที่ถูกตองตามกฎหมายใหสอดคลองกับราคาประเมินที่ดินตามความเปน
จริงนั้นควรจะมีผูเชี่ยวชาญดานการประเมินราคาทรัพยสิน เพื่อใหประเมินราคาทรัพยสินของภาครัฐใหมีความถูกตอง
แมนยํามากที่สุด ซึ่งจะเปนหลักประกั นไดวา เงินคาทดแทนที่ผูถูกเวนคืนไดรับ นั้ นย อมมีความเป นธรรมและเพี ย งพอ
ในการเยี ยวยาตอความเสียหายใหแกผูถูกเวนคืนอีกทั้งรัฐควรจั ดให มีกฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับ การเวนคื นที่ดินบริ เวณ
ริมทางรถไฟ ทําใหการเวนคืนของภาครัฐเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว
คําสําคัญ: การเวนคืนที่ดิน, สงขลา, การรถไฟแหงประเทศไทย
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This research aims to 1) study the measures of land expropriation of the State Railway of
Thailand and 2) study the condition of problems and remedies for people who live and own immovable
properties in Hat Yai-Songkhla railway route areas. A qualitative research methodology was used by
studying the research papers, law, relevant regulations, and conversational interviewing with people
living in the area near Hat Yai-Songkhla railway route.
The results showed that people whose lands along the railroad have been expropriated are
affected in various ways. The problems can be divided as follows. Regarding the status of living diversity
of people living in the railroad area, it was found that they work as employees, merchants, fishermen,
and housewives, and they work in locations near their houses. Therefore, the loss of living diversity
causes and consequences affecting people in the railroad area are concerns about adjusting to new
residences, ignorance of expropriation laws, dissatisfaction with government-imposed remedies or
compensation. As a result, people living in the railroad area and their careers are greatly affected. While
the government is getting the most out of the country’s infrastructure development, some people’s
livelihoods are gaining more inequality from the country development. If the government plans to
expropriate the land without a public hearing for people living on the land targeted for expropriation,
both positive and negative impact of land expropriation on the rights and livelihoods of communities
in front of the railway stations would be occurred, making it a compulsory condition for those people.
The problems and obstacles of the law related to the land targeted for expropriation is inconsistent
with satisfaction of people whose lands are expropriated in term of determining compensation. It was
found out that the organizations determining the compensation are selected by the state, and they are
not knowledgeable about property valuation. As a result, the compensation criteria for expropriation
as prescribed by the law can not be taken into complete and accurate consideration theoretically. The
researcher has suggested as follows. The state should ask for people’s opinions and provide people
opportunities to participate in meeting, planning as well as organizing a training session, and
disseminating information about the laws related to the land targeted for expropriation because people
living in the land along the railroad are the direct victims. People should have knowledge, understanding
of the law on land expropriation, and become aware of their rights when their lands are expropriated
in order to have solutions finding new places to live and work for those people. After people are
satisfied with their new residences, a lease agreement and measures on land rights for people should
be created by the state. This is also the provision concerning people’s rights to have legal compensation
in accordance with the actual appraisal price of the land accurately done by the government’s property
appraisal expert. This will guarantee that people whose lands are expropriated fairly and adequately
receive the compensation as a remedy for people who are in expropriated land.
Keywords: land expropriation, Songkhla, State railway of Thailand

บทนํา

การที่รัฐจะดําเนินการจัดทําโครงการบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในด าน
ตาง ๆ เชน การขยายถนนหรือการกอสรางถนนสายใหม ทางพิเศษ ทางเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน ระบบบําบัดน้ําเสี ย
เปนตน รัฐอาจมีความจําเปนตองใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยของเอกชน เพื่อใชในการดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค
โดยอาจตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวกับเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย แตในกรณีที่ไมสามารถเจรจา
ตกลงซื้อขายกันไดประกอบกับรัฐยังมีความจําเปนตองใชอสังหาริมทรัพยนั้นอยู สิ่งที่จะตองเกิดขึ้นตามมา คือ การใช
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มาตรการบังคับทางกฎหมายโดยการประกาศใหมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ไดวางหลักการสําคัญในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของรัฐไว นอกจากนี้ยังมีกฎหมายแมบทกลาง
ซึ่ งใชบั งคั บ เปนการทั่วไปในเรื่องการเวนคื นอสัง หาริมทรัพ ย คื อ พระราชบัญญัติว าด วยการเวนคื นอสัง หาริม ทรั พ ย
พ.ศ. 2530 เนื่องจากบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวสามารถนําไปใชบังคับกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมาย
เฉพาะอื่ น ๆ ซึ่ งมิไ ดบั ญ ญัติ ในเรื่อ งหลั กเกณฑ และวิ ธีก ารเวน คื อ อสัง หาริ ม ทรั พ ย และการกํ า หนดเงิ นคา ทดแทน
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยไวเปนการเฉพาะได
หลังจากมีการสรางทางรถไฟเกิดขึ้นแลวซึ่งบริเวณทางรถไฟเปนที่ดินวางเปลาไมมีการใชประโยชน จึงมีนายทุน
หรือประชาชนเขามาใชประโยชนจากที่ดินดังกลาวนั้น ในจังหวัดสงขลาก็เชนเดียวกัน ทางรถไฟสายสงขลา-หาดใหญ
มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เปดเดินรถครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2456 ตอมาในป
พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีมีมติใหการรถไฟแหงประเทศไทยยกเลิกการเดินรถไฟสายสงขลา ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2521 แตใหรักษาเขตทางไวกอน โดยมิไดรื้อทางรถไฟออก ปจจุบันเสนทางอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม และมีผูบุกรุกปลูก
สรางอาคารบานเรือนทับบริเวณเขตทางรถไฟเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสงขลา เมื่อเมืองหาดใหญ
และเมืองสงขลามีการพัฒนาเติบโตขึ้นเปนอยางมาก จึงมีแนวคิดที่จะฟนฟูเสนทางรถไฟสายนี้ขึ้นมาใหมตามโครงการ
ศึกษาจัดทําระบบขนสงมวลชนเมืองหาดใหญและเชื่อมโยงเมืองสงขลา มีสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
เปนผูใ หทุ นและมอบหมายให ศูนยวิ จัยและพัฒ นาจราจรและขนส ง เมื่อมีโครงการปรับปรุ งเส นทางเดิ นรถไฟสาย
หาดใหญ -สงขลา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 นายกฤษฏา บุญราช ผูวาราชการจั งหวั ดสงขลาเป นประธานการประชุ ม
การแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนที่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่หองประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา
อ.เมืองสงขลา ตามโครงการปรับปรุงเสนทางเดินรถไฟสายหาดใหญ – สงขลา โดยมีตัวแทนประชาชนที่พักอาศัยอยู ใน
ที่ดินการรถไฟ รวมเขารับฟงแนวทางการชวยเหลื อของจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีสวนราชการตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ ยวขอ ง
ในการแกปญหา ซึ่งเปนประชาชนผูอาศัยบริเวณสองขางของริมทางรถไฟที่จะไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงเส นทาง
การเดินรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา หากมีการดําเนินโครงการดังกลาวทําใหประชาชนผูอาศัยบริเวณริมทางรถไฟจํา นวน
หลายรอยคนเปนผูไรที่อยูอาศัย
ป ญหาการปรับ ปรุงเสนทางรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา คือ การที่เจาหน าที่ จะตองเผชิ ญกั บการตอตานของ
ผูบุกรุกที่อางถึงความยากจน การไรที่อยูอาศัย เพื่อใหเจาหนาที่จายเงินชดเชยหรือหาที่อยูอาศัยเปนการทดแทนและรั ฐ
ตองจายชดเชยให กับ กลุมผูที่เชาที่รถไฟอยา งถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคือสังหาริ มทรัพย พ.ศ. 2530
ไดกําหนดใหตองใช เงินคาทดแทนแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพ ย โดยยึดหลักการชดเชยให เพี ยงพอต อ
การเริ่มตนหาที่ทํากินใหม แตการชดใชเงินคาทดแทนแกผูถูกเวนคืนโดยการใช หลั กการดั งกล าวนั้ นทํ าให เกิ ดป ญ หา
เนื่องจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของแตละคนแตละครัวเรือนไมเทาเทียมกัน ทําใหเกิดปญหาการจายคาทดแทนของรัฐไมเพียงพอ
แกการเริ่มตนสรางที่อยูอาศัยหรือหาที่ทํากินใหม ซึ่งหากเปดเดินรถครั้งใหมจะกลายเป น การกี ดขวาง การเดิน รถไป
ในที่ สุด จะเห็นไดวาผูครอบครองที่ดินริ มทางรถไฟนั้ นมี ทั้งผู เช าซึ่ งได มี การเช าที่ ดินเพื่ อปลู กสร างที่ อ ยู อาศั ยและใช
ประโยชนอยางถูกตองตามกฎหมายซึ่งหากมีการปรับปรุงเสน ทางรถไฟประชาชนกลุมดังกลาวจะไดรับการเยียวยาจาก
ภาครัฐ สวนผูอีกกลุมหนึ่งคือประชาชนผูที่เขามาปลูกสรางที่อยูอาศัยหรือใชประโยชนโดยการบุกรุก ซึ่งประชาชนกลุมนี้
อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360 ทําใหเสียทรัพยที่มีไวเพื่อสาธารณประโยชนหรือประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา 108 ทวิ บุกรุกที่สาธารณะ ตามลักษณะการกระทําความผิดของประชาชนผูบุกรุกเล็งเห็นถึงสภาพปญหา
การใชประโยชนของที่ ดินทางรถไฟซึ่งเปนสาธรณสมบัติของแผ นดิ น ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการแกไขป ญหา
ความขัดแยงและวิธีการเยียวยาที่เกิดประโยชนและเปนธรรมแกประชาชนที่ถูกเวนคืน

วัตถุประสงคของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรการการเวนคืนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและการเยียวยาแกประชาชนผูอาศัยหรือครอบครองอสังหาริ มทรัพยบ ริเวณที่ ดิน
ริมทางรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา
3) เพื่อแสวงหาแนวทางการแกปญหาใหสอดคลองและเกิดความเปนธรรมแกประชาชนที่ถูกเวนคืน
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ในกลุมประชาชนผูอาศัยหรือใชประโยชนที่ดินริมทางรถไฟโดยการเชาที่ถูกตองตามกฎหมาย

วิธีดําเนินการวิจัย

วิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาและรวบรวมขอ มูลจากเอกสาร งานวิจัย กฎหมายตลอด
จนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสัมภาษณผูมีสวนไดเสียที่อาศัยบริเวณชุมชนริมทางรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา ในเขต
อําเภอเมืองสงขลา 4 ชุมชน ไดแก ชุมชนหนาสถานีรถไฟ ชุมชนหนาวัดอุทัย ชุมชนเขารูปชางและชุมชนพาณิชยสาํ โรง
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มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากการศึ กษาพบวา การบัง คั บ ใช กฎหมายเพื่อ การเวนคืนที่ดินริ มทางรถไฟ จั งหวั ดสงขลา มี บทบั ญ ญั ติ
ที่เกี่ยวของหลายฉบับและมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลายหนวยงาน สงผลใหการบังคับใชกฎหมายไมมีความชัดเจน และ
ไมมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแยกออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
1) การรับฟงความคิดเห็นประชาชน จากการศึกษาพบวา ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผู มีสวน
เกี่ยวของกับการเวนคืนและผูถูกเวนคืน จะทําใหทราบถึงแนวโครงการเวนคืน เพื่อที่จะสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบหา
เสนทางเวนคืนที่เหมาะสมและกอใหเกิดผลกระทบแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชี พอยูในพื้ นที่ที่จะดํา เนิ น
โครงการและพื้นที่ใกลเคียงนอยที่สุด อีกทั้งเปนชองทางใหโอกาสแกผูถูกเวนคืนไดชี้แจงถึงความเสียหายที่แทจริงให แก
ผูที่มีอํานาจเวนคืนไดทราบ เพื่อที่จะไดนําขอมูลไปใชประกอบในการกําหนดคาทดแทนอสังหาริ มทรัพย ใหแก ผูท่ีถูก
เวนคืนอยางเปนธรรมและเหมาะสมมากที่สุด โดยเฉพาะกรณีการกําหนดคาทดแทนอที่ดินสวนที่เหลือที่มีราคาลดลงนั้ น
หรือกรณีที่ผูถูกเวนคืนไดรบั ผลกระทบจากการโครงการเวนคืนทําใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายเปนพิเศษ อาจขอให
เปนแนวโครงการเวนคืนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวได หรืออาจเปนขอมูลใหรัฐในการกําหนดคาทดแทนแกผูถูกเวนคืน
ไดอยางเหมาะสมและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
2) การพิจารณาคาทดแทนของผูเชี่ยวชาญการประเมินราคา จากการศึกษาพบวาการกําหนดเงินคาทดแทน
ในการเวนคืนที่ดินจากประชาชนนั้นในการประเมินราคาการเวนคืนยอมตองเปนธรรมกับประชาชนผูถูกเวนคืน กลาวคือ
รัฐตองชดใชคาทดแทนภายในระยะเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคื น
นั้น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้นไมวาบุคคลใดก็ตามไดรับความเสียหายจากการเวนคืนบุคคลนั้นยอมมีสิทธิ์ไดรับคา
ทดแทนที่เปนธรรมภายในระยะเวลาอันควร ประชาชนยอมมีสทิ ธิไดรบั คาทดแทนที่เหมาะสมกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
ความเสียหายในการเวนคืนที่ดินทั้งในดานที่อยูอาศัยและคาทดแทนจากการประกอบอาชีพและในที่กลาวมาขางต น ใน
การพิจารณาคาทดแทนนั้นยอมเปนหนาที่ของรัฐ รัฐจึงตองมีมาตรการในการพิจารณาคาชดเชยโดยการใหผูเชี่ยวชาญ
เขามามีสวนรวมในการพิจารณาคาทดแทนใหแกประชาชนเพื่อเปนการคุมครองสิทธิใหแกประชาชนอยางเปนธรรม
3) ไมมีกฎหมายเฉพาะทางในเรื่องการเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟ จากการศึกษาดังที่ไดกลาวมาในขางตนแลว
วา พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 เปนกฎหมายที่ครอบคลุมไปถึงขั้นตอน กระบวนการ
และรู ป แบบในการดํา เนิ นการเวนคืน โดยเนื้ อ หาของพระราชบั ญญัติ ฉ บับ นี้มี ลักษณะเปน ข อ กํ า หนดในการปฏิ บั ติ
เปนรูปแบบที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน และกรณีที่มีที่มีการตราพระราชบัญญั ติ
เวนคืน อสังหาริมทรั พยโดย ไมมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน กอ น นอกจากนี้
ยังกําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ และกําหนดหลักเกณฑในการจายคาชดเชยทรัพยสิน หรือคาทดแทนใหกับผูที่ถูกเวนคื น
แตไมปรากฏวา ได มีบั ญญั ติกฎหมายเฉพาะทางในเรื่ องการเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟ มี เพี ยงกฎหมายที่เ กี่ ยวข องกั บ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย อาทิเชน พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ซึ่งไดกําหนดวาเมื่อ
การรถไฟแหงประเทศไทยมีความจําเปนจะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่อใชดําเนิ นการอั นที่ จะกอให เกิดประโยชน
สาธารณะใหเวนคืนไดตามกฎหมายวาดวยการเวนคืออสังหาริมทรัพย โดยใหการรถไฟแห งประเทศไทยดํา เนิ น การ
สํ า รวจเพื่ อ ทราบบริ เวณที่ดินหรือ อสั งหาริม ทรั พ ย อั นจะต อ งจั ดซื้อ หรื อ เวนคื นที่ แ น นอนโดยเร็ ว และกํ า หนดราคา
ของอสังหาริมทรัพยท่จี ะเวนคืนซึ่งตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยโดยชอบ
ดวยกฎหมาย
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4) ความลาชา ในการบังคับใชกฎหมาย จากการศึกษาพบวา ในการพิ จารณาเงินคา ทดแทน เจาพนั กงาน
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติหนาที่ ที่เกี่ยวของไดแก หนวยการเดินรถไฟ หนวยบริหาร
ทรัพยสินและหนวยอํานวยการของการรถไฟแหงประเทศไทยในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังมีการกําหนดใหมีการพิจารณา
คาทดแทนออกเปนสามระดับ คือ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน คณะกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ และศาล แมวา
จะมีขอดีตรงที่จะมีองคกรในระดับสูงกวาทําหนาที่ตรวจสอบการกําหนดเงินคาทดแทนใหแกผูที่ถูกเวนคืนก็ตาม แตจะมี
ขอเสียตรงที่ระยะเวลาในการพิจารณาการกําหนดเงินคาทดแทนจะใชเวลานาน และผูถูกเวนคืนจะไดรับความทดแทนที่
ลาชา ซึ่งหากเกิดการรองเรียนหรือหากพบวามีปญหาการเวนคืนในพื้นที่ที่รับผิดชอบจากประชาชนผูถูกเวนคืน หนวยงาน
ดังกลาวมีอํานาจเพียงแตรายงานตอหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเชนเมื่อมีปญหาประชาชนไมพอใจทางดานกําหนดคา
ทดแทนการเวนคื น ที่ ดิ น รถไฟ ด า นหน ว ยงานดั ง กล า วจะแจ ง เรื่ อ งไปยั ง หน ว ยงานการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย
ตามพระราชบัญญัติวา ดวยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย พ.ศ. 2530 และจะต องพิ จารณาตามลํ า ดับดังกลาวไวข างต น
ซึ่งแสดงใหเห็นวาหนวยงานของการรถไฟ ไมมีอํานาจในการพิจารณาขอเรียกรองและบังคับใชกฎหมายใหแกประชาชน
อีกทั้งประชาชนตองรอการพิจารณาเงินคาทดแทนตามสามระดับอีก ดังนั้นหากมีปญหาเกิดขึ้นสงผลใหเกิดความลาชาใน
การแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
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การเวนคืนที่ ดินรถไฟ ถือเปนรูปแบบของการจํากัดสิทธิในทรัพ ยสินที่ รุน แรงที่ สุด เนื่ องจากเป นการพราก
เอากรรมสิทธิ์ในทรัพ ยสินของประชาชนมาเปนของรัฐ ดังนั้น จึงตองมีบัญญัติรับ รองการใชอํานาจเวนคืนของรัฐ ไว ใน
รัฐธรรมนูญ ดังที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 42 ไววางเงื่อนไขวาการเอาทรัพยสินของประชาชนไปใชนั้น
ตองอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย ตองมีวัตถุประสงคแหงการเวนคืนเพื่อการอันไปเพื่อประโยชนสาธารณะและจะตอ งมี
การจายคาทดแทนที่เปนธรรมใหแหประชาชนผูตองเสียหายจากการเวนคืนทรัพยสินของตนไป
จากการศึกษาเรื่องการเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟจากจากประชาชนผูอาศัยอยูในบริเวณนั้น พบวา ในเรื่องการ
เวนคืนที่ดินนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายประเภท และในการเวนคืนนั้นจํา เป นตองปฏิบัติตามขั้ นตอนของกฎหมาย
เหลานี้ กฎหมายที่กําหนดหลักการที่สําคัญในการเวนคืน ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัตวิ าดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทยฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 และพระราชบัญญัติจัดวาง
การรถไฟและทางหลวง พ.ศ.2464 รั ฐ ธรรมนู ญ เป น กฎหมายที่ กํ า หนดหลั ก เกณฑ เ พื่ อ รองรั บ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น
ของประชาชน พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑขั้นตอน และวิธีการ
ในการปฏิบัติ สวนพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เปนกฎหมายที่ใชในการเวนคื นอสังหาริมทรัพย เฉพาะกรณี
หนึ่ง ๆ กฎหมายเหลานี้มีบทบัญญัติซ่งึ กําหนดหลักเกณฑที่ไมสอดคลอง กันอยางเปนระบบหลายประการ ซึ่งทําใหเกิ ด
ข อ ขั ดข อ งเกี่ ย วกั บการเวนคืนที่ ดินและก อ ใหเกิดผลกระทบในเรื่ อ งการรั บ รองสิ ท ธิ ใ นทรั พย สิน ของประชาชนด ว ย
และในการเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟนั้นอาจกระทบตอความสิทธิทางดานความเปนอยูและประกอบอาชีพของประชาชน
ในการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรัพ ย เ ป น กลไกลที่ เ ครื่ อ งมื อ ในการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ เช น การจั ด สร า ง
สาธารณู ปโภค และบริการตาง ๆ ของรัฐ ดังที่การเวนคืนที่ดินเพื่อ นสร างรถไฟ ในการบริ การแกประชาชน เป นต น
แตอยางไรก็ตาม การใชอํานาจเวนคืนเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในทรัพยสินของเอกชนซึ่งมีผลเทากับเปนการยกเวนหลัก
สิทธิในทรัพยสินของบุคคลยอมไดรบั การคุมครอง การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจึงตองมีการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
อันเปนกฎหมายสูงสุดโดยเงื่อนไขประการหนึ่งที่จะทําใหการใชอํา นาจเวนคื นเป นไปโดยชอบดวยกฎหมาย หลั กการ
สําคัญของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย คือ ตองการชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมใหแกผูถูกเวนคืน เพื่อเปนการเยียวยาความ
เสียหายที่รัฐไดกอใหเกิดขึ้นแกทรัพยสินของเอกชน โดยถือไดวาผูถูกเวนคืนนั้นเปนผูที่ตองยอมเสียสละทรัพยสินของตน
เปนพิ เศษเพื่อ ประโยชนสวนรวม และในการเสี ยสละพิเศษนั้นจึงควรต องได รับ การทดแทนที่เหมาะสมและเพี ยงพอ
นอกจากนี้ การไดรับคาทดแทนที่เหมาะสมและเพียงพอหรือคาทดแทนที่เปนธรรมนั้น ยังมีความหมายวา ผูถูกเวนคืนนั้ น
จะต องได รับคาตอบแทนความเสียหายไม นอยกวา และไม เกิ นความเสี ยหายที่ แท จริงที่ได รับ ด วยจึ งมีปญ หาที่ จะต อ ง
พิจารณาวาหนวยงานของรัฐที่มีหนาพิจารณาหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัตวิ าดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 มีความเหมาะสม ถูกตองหรือไมเพียงใด เนื่องจากพระราชบัญญั ติวาดว ยการ
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เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ซึ่งเปนกฎหมายกลางในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมีความไมชัดเจน และไมไดมีการ
แกไขใหสอดคลองกับปจจุบัน
ขอคนพบ
จากการศึกษาและการวิเคราะหทําใหเกิดขอคนพบเกี่ยวกับปญหาในการเวนคืนที่ดินรถไฟ ดังนี้
1) สถานภาพความความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณริมทางรถไฟ ซึ่งจากขอมูลพบวาประชาชน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟแบงไดเปน 2 ประเภทคือ ประชาชนที่อาศัยอยูเปนเวลายาวนาน และประชาชน
ที่อาศั ยเพื่ อการทํามาหาได ซึ่งหากมีการเวนคืน ที่ดินบริเวณริ มทางรถไฟนั้ นทํ า ให ประชาชนตอ งมี การยา ยที่อ ยู ใ หม
และเกิดผลกระทบประการแรกคือประชาชนมีความกังวลในการปรับตัวในถิ่นที่อยูใหม และสงผลกระทบตอการทํามา
หาไดของประชาชนทั้งสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปและระยะทางในการเดินทางไปทํางาน หากรัฐมีการเวนคืนที่ดินบริเวณ
ริมทางรถไฟจะสงผลกระทบตอการใชชีวิตประชาชนอยางมาก อีกดานหนึ่งคือผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินบริ เวณ
ริมทางรถไฟที่มีตอชุมชนริมทางรถไฟจากขอมูลในภาพรวมพบวา ประชาชนไดอาศัยและประกอบอาชีพในบริเวณที่ ดิน
ริมทางรถไฟมาเปนเวลานาน หากรัฐมีการเวนคืนที่ดินจะทําใหกระทบถึงสิทธิและความเปนอยูโดยตรงสวนในการขาดการ
รับฟงความคิดเห็นของผูถูกเวนคืน เนื่องจากในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายไทยนั้ นเปดโอกาสใหประชาชน
และผูถูกเวนคืนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นนอยมาก ตั้งแตในชั้นการเริ่มดําเนินโครงการก็มิไดใหประชาชนมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยกับโครงการที่กอใหเกิดการเวนคืนนั้นหรือไม ตอเมื่อมีการกําหนดเงินคาทดแทนก็ มิได
ให ป ระชาชนเขา มามีสวนรวมดวย แมจะมีผูแทนสภาทองถิ่นเขารวมในการเปนคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้ อ งต น
ก็ตาม แตก็ไมอาจเปนปากเปนเสียงแทนประชาชนไดท้งั หมด และไมใชความเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูและประกอบ
อาชีพในทองที่ที่ถูกเวนคืนที่แทจริง
2) ดานสภาพการบังคับ ปญหาและอุปสรรคของกฎหมาย พบวาการบังคับใชกฎหมายไมเปนเอกภาพเนื่องจาก
มีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ และมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับ ใช กฎหมาย บทบั ญญั ติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวของนั้นกําหนดหลักเกณฑไมสอดคลองกันอยางเปนระบบทําใหเกิดขอขัดของเกี่ยวกับการเวนคืนและกอให เกิ ด
ผลกระทบในเรื่องการรับรองสิทธิในทรัพยสินของประชาชนดวยกฎหมายบางฉบับลาสมัยและไมเหมาะสมกับเหตุ การณ
และความเจริญกาวหนาในปจจุบัน และเกิดความลาชาในการแกปญหา เนื่องจากตองรอดําเนินการจัดตั้งหนวยธุรกิจ 3
หนวย คือ หนวยการเดินรถ หนวยบริหารทรัพยสิน และหนวยอํานวยการ ตามแผนปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของ
การรถไฟแหงประเทศไทยกอน
3) ดานสุดทา ย คือปญหาที่เ กิ ดจากองค กรที่ กํา หนดเงิ นคา ทดแทนในเวนคืนที่ ดิ น ริม ทางรถไฟ ซึ่งถื อ เป น
อสังหาริมทรัพยชนิดหนึ่งนั้นประชาชนยอมมีผลกระทบโดยตรง และประชาชนยอมไดรับความเปนธรรมในการเวนคื น
นั้ น โดยในรู ป แบบการใหคา ทดแทน และในการกํ า หนดค าทดแทนที่เหมาะสมและเป นธรรมให แ ก ผูถู กเวนคื น นั้ น
เปนเรื่องทางเทคนิคซึ่งตองอาศัยความรูความสามารถดานการประเมินราคาทรัพยสิน แตเมื่อพิจารณาองคกรที่มีอํานาจ
กํ า หนดค า ทดแทนตามกฎหมายว า ด ว ยการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรัพ ย แ ล ว พบว า แต ง ตั้ ง มาจากตํ า แหน ง ราชการ
เปนสว นใหญ และไมไดเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการประเมิ นราคาทรัพยสิ น จึ งไม สามานํ า หลักเกณฑ การ
กําหนดคาทดแทนตามที่กฎหมายกําหนดไวมาพิจารณาอยางครบถวนและถูกตองตามหลักวิชาการ และเงินคาทดแทน
ตามที่กฎหมายกําหนดใหมีการพิจารณาเงินคาทดแทนออกมาเปนสามระดับ คือ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้ องต น
คณะกรรมการผูพิจารณาอุทธรณและศาล แมจะมีขอดีในเรื่องจะมีองคกรในระดับสูงกวาทําหนาที่ตรวจสอบการกําหนด
เงิ นคา ทดแทนให แก ผูเวนคื นก็ตาม แตก็มีขอเสียตรงที่ ระยะเวลาการพิจ ารณากํ า หนดเงิ นค าทดแทนจะใช เวลานาน
และผูถูกเวนคืนจะไดรับคาทดแทนที่ลา ชา

ขอเสนอแนะการวิจัย

ดานสถานภาพความความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณริมทางรถไฟ
1) ในการจั ดหาที่อ ยู ใหมแ กป ระชาชนผูถูก เวนคืน ใหจั ดอยู ในบริ เวณตั ว เมื อ งสงขลา เนื่ องจากประชาชน
สว นใหญ ป ระกอบอาชีพในตัวเมือง และมีการใชชีวิตในตัวเมือ งเป นหลั ก เชน การทํ างาน การศึกษาของบุ ตรหลาน
การรักษาพยาบาล เปนตน
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2) รัฐควรจัดหาพื้นที่การประกอบการกิจการทดแทนใหแกประชาชนผูที่ตองเสียสิทธิจากการเวนคืน
3) ควรมีการทําสัญญาเชาหรือ จัดทํา มาตรการที่จะใหสิทธิแกประชาชนที่ชัดเจน เชน ในการระบุระยะเวลา
ในการเชาที่อยูในบริเวณนั้น โดยมีคาเชาที่เหมาะสมแกฐานานุรูปของประชาชน หรือมีการจัดใหประชาชนที่กําลังทรัพย
สามารถซื้อที่ดินของรัฐและเปนเจาของที่ดินเปนการถาวร
ดานการเขาถึงประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
1) ควรอบรมใหความรูและเผยแพรขอ มูลข าวสารตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ยวข องกั บ การเวนคืนที่ ดินบริเ วณ
ริมทางรถไฟ ขั้นตอนวิธีการของภาครัฐเมื่อมีการเวนคืนที่ดินจากประชาชน เมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจและทราบ
ถึ งขอกฎหมายที่ใช ในการเวนคืน สิทธิที่พึงจะไดรับ เมื่อถูกเวนคื น จะทํา ใหประชาชนมีความรู ความเข าใจกฎหมาย
มากยิ่งขึ้น
2) เปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมในการประชุม วางแผน และรูถึงการใชประโยชนหลังจากมีการเวนคืนที่ดิน
บริเวณริมทางรถไฟ รวมถึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชน
3) ควรมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ซึ่งเปนกฎหมายกลาง
ที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดยจัดใหมีการไตสวนหรือใหโอกาสแกผูถูกเวนคืนไดชี้แจงแสดงพยานหลั กฐาน
ก อ นจะดํ า เนิน การเวนคื นอสัง หาริ มทรั พ ย แ ละนํ า หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาใชเปนแนวทางในการ
รับฟงความคิดเห็นของผูถูกเวนคืน
ดานกฎหมายและแนวทางการบังคับใชกฎหมาย
1) หนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมกันกํา หนดนโยบายและแผนงาน กฎหมาย และพนักงานเจาหนาที่ รวมถึง
การดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐกับราชการสวนทองถิ่น เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2) จัดใหมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินบริเวณริมทางรถไฟ ทําใหการเวนคืนของภาครัฐเปนไปตาม
ที่กฎหมายบัญญัติไว
3) กรณีการกําหนดเงินคาทดแทน จะตองมีการประเมินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดยผูที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการประเมินราคา ซึ่งอาจจัดตั้งเปนหนวยงานกลาง หรือคณะกรรมการที่มีความรูความสามารถเพื่ อทํ า
หนาในการประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบไปดวยบุคคลที่เป นผูเชี่ยวชาญดา นการประเมินราคา
ทรัพยสิน บุคคลที่มีความรูทางดานกฎหมาย ตัวแทนของหนวยงานที่มีอํานาจเวนคืน และตัวแทนของชุมชนในบริเวณ
พื้น ที่ที่จะถู กเวนคืน เปนต น เพื่ อ ให การประเมิ น ราคาทรัพ ย สิ นของภาครั ฐให มี ความถู ก ต อ งและเม น ยํ า มากที่ สุ ด
และจะเป น หลั ก ประกั นได ว า เงิ น ค า ทดแทนที่ ผู ถู ก เวนคื น ได รั บ นั้ น ย อ มมี ความเป น ธรรม และเพี ย งพอเยี ย วยา
ความเสียหายใหแกผถู ูกเวนคืน

เอกสารอางอิง

มห
าวิท
ยา

นัฎกานต ขํายัง. (2550). คาทดแทนที่เปนธรรมตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2538). กฎหมายมหาชน เลม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักาณะของกฎหมาย
มหาชนยุคตางๆ (น. 67-68). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติธรรม
ประชาไท (20 มกราคม 2554). รายงานพิเศษ: 50 ชุมชนบนแนวรางคูสายใต กับพัฒนาการตอสูบนที่ดิน
รถไฟ. (online). แหลงที่มา: https://prachatai.com/journal/2011/01/32714.
วิชิต คงรัตนชาติ. (2542). ปญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย : ศึกษาเฉพาะกรณีเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางสวนที่เหลือ, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง: 47-48.
วรชัย แสนสีระ. (2554). มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : การเวนคืนอสังหาริมทรัพย , วารสารจุลนิติ.
ปที่ 8(ฉบับที่ 4), 153.
เอมอิสสรา จันทรเกษม. (2556). วิทยานิพนธปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย : ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาเงินทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน
477
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ
ี

อสังหาริมทรัพย. (online). แหลงที่มา : http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/149424. pdf?fbclid
=IwAR1uRs7dE8Ng2ZyhKbh5JKHZYtX2HIar0k6eqe8sWBKgs0MJpVrVlVZrygU/.
Andre’s de Laudbadere, “Traite de Droit Administrative” (Paris: LidrairicGeneralc de Droit it
de Jusispredence, 1985), p223. อางใน วิชิต คงรัตนชาติ, “ปญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย :
ศึกษาเฉพาะกรณีเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือ”. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542: 47-48 (online). เขาถึงไดจาก : https://thestandard.co/
onthisday21122443/.

478
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

รำไ
พพ
รรณ
ี

การสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี
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บทคัดยอ

ชภัฏ

การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค เพื่อศึ กษาการสื่ อสารการตลาดออนไลนของธุ รกิ จร านอาหารในจั ง หวั ดจั นทบุ รี
วิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี ที่มีการใช
การสื่ อ สารการตลาดผา นสื่อ ออนไลน จํา นวน 400 ราย จํ านวน 10 อํ า เภอ ใช วิ ธี สุมตั ว อย า งแบบโควตา (Quota
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
คา เฉลี่ย สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิ จัยพบวา ธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจั นทบุรีมีการใช การสื่อ สารการตลาด
ออนไลนโดยรวม อยูในระดับมาก ( x =3.97 และ S.D.=0.72) การสื่อสารการตลาดออนไลนที่ธุรกิจรานอาหารนํามาใช
มากที่สุด ไดแก มีการสื่อสารการตลาดออนไลนโดยใชการประชาสัมพันธออนไลนมากที่สุด ( x =4.36 และ S.D.=0.75)
มีการเสนอขอมูลขาวสารสินคาและบริการผานสื่อออนไลน รองลงมาคือการสื่อสารการตลาดโดยใชการโฆษณาออนไลน
( x =4.28 และ S.D.=0.76) โดยนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการผานสื่อออนไลน จากผลการศึกษาครั้งนี้
แสดงใหเห็นวาการสื่อสารการตลาดออนไลนเปนเครื่องมือสําคัญตอการดําเนินธุรกิจรานอาหารและมีความสอดคลอ ง
กับพฤติกรรมผูบริโภคในยุคปจจุบัน
คําสําคัญ: การสื่อสาร, การตลาดออนไลน, จันทบุร,ี ธุรกิจรานอาหาร
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Abstract

มห
าวิท
ยา

The objective of this Quantitative research was to study online marketing communication Used
in restaurant business in Chanthaburi Province. The samples derived from quota samping were 400
restaurant operators in 10 districts of Chanthaburi Province. Questionnaire was used for collecting the
data and descriptive statistics including mean and standard derviation were used for to analyze the
data. The results showed that The overall use of online marketing communication was at a high level
( x =3.97 and S.D.=0.72). The online marketing communication used the most in restaurant business
was public relations ( x =4.36 and S.D.=0.75) by presenting news and information about product and
service. The second place was advertising ( x =4.28 and S.D.=0.76) by presenting the product and service
details. The results indicated that online marketing communication was an important tool for restaurant
business operation and it conformed with consumer’s behavior of the present days.
Keywords: Communication, Online Marketing, Chanthaburi, Restaurant Business

บทนํา

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โลกเผชิญกับโลกาภิ วัตน
ในอี กรู ปแบบที่เปลี่ ยนไป ผูคนตางถูกรอ ยเรี ยงผา นตัว กลางคื อ อิ นเทอร เ น็ ตและสื่อ ออนไลน ซึ่งมี ความหลากหลาย
ของธุรกิจแพลตฟอรม ทําใหการซื้อขายสินคาบริการผานชองทางออนไลนเปนที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากผูบริโภคมี ความ
มั่นใจและทั ศนคติ ที่ดีใ นการซื้อสินคาออนไลน มากขึ้ น ทํา ใหธุรกิ จพาณิชยอิ เล็ กทรอนิ กส (Electronic Commerce)
มีการเติบโตตอเนื่อง โดยเฉพาะการซื้อขายผานชองทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media) (Clement. Online, 2020)
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ความนิยมที่ เพิ่มมากขึ้นของการตลาดออนไลน ทําใหหลายธุรกิจ มี การนํา กลยุ ท ธ การตลาดออนไลน ไ ปใช
(ศศิมา อุดมศิลป, 2557: 5) กลาววา จากความนิยมการทําสื่อสารการตลาดผานโซเซียลมีเดียและพลังแหงการบอกต อ
ผานผูทรงอิทธิพลออนไลน (Influencer) ทําใหธุรกิจหลากหลายประเภทไดนํากลยุทธดังกลาวไปใช ประเภทของธุ รกิ จ
แรก ๆ ที่ ใชกลยุ ท ธการสื่อ สารผา นผูท รงอิท ธิพ ลในโลกออนไลน คือ หมวดอสั งหาริ มทรั พ ย หมวดโทรศัพ ท มือ ถื อ
และเครือขา ยโทรศัพท หมวดคอมพิวเตอรและไอที หมวดรถยนต หมวดเครื่ องสํ าอางและความงาม หมวดโรงแรม
และการทองเที่ยว ตามลําดับ รวมถึงธุรกิจรานอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจเขาสูการทําธุรกิจออนไลน
มากยิ่งขึ้น รวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคที่หันมาใหความสนใจการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาบนเครือขายสังคม
ออนไลน จึงสงผลใหเกิดการแขงขันในกลุมธุรกิจรานอาหารเพื่อใหตอบสนองความตองการผูบริโภคในปจจุบัน จึงเกิดการ
แขงขันระหวางธุรกิจรานอาหารในการนําเสนอและพัฒนาการซื้อขายและเปลี่ยนสินคาบนเครือขายสังคมออนไลน ทั้งนี้
การสื่อสารการตลาดผานโซเซียลมีเดียและพลังแหงการบอกตอผา นผูทรงอิทธิพลออนไลน (Influencer) เปนกลยุท ธ
ที่ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารสวนใหญไมมีความรู ความชํานาญในการนําไปใช เนื่องจากระดับการศึกษาที่สําเร็ จมา
ยั ง ไม มีข อ มู ล เนื้ อ หาในส ว นนี้ ใ นหลั ก สู ต รเพี ย งพอ และผู ป ระกอบการบางท า นยั ง ไม ท ราบแนวทางถึ ง จุ ด เริ่ ม ต น
ในการศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลน และเครื่องมือเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ วามีกี่แบบ กี่ประเภท เครือขาย
สังคมออนไลนใดเหมาะสมกับการนําเสนอแบบใด จึงมีความจําเปนในการศึกษาการสื่ อสารกั บ ผู บริ โภคที่ เป นลู ก ค า
เกี่ยวกั บสิ นคาและบริการ ของธุรกิจรานอาหาร อั นประกอบด วย การโฆษณา ไดแก หนังสือพิ มพ วารสาร แผ นพับ
แผนปลิว วิทยุ โทรทัศน การประชาสัมพันธคือการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ของธุรกิจ ไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย
เพื่อใหเกิดการรับรูและการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ การขายโดยบุคคลคือการนําสินคาและบริการธุรกิจรานอาหาร
ขายตรงไปยั งลูกคา หรื อ ผูที่คาดหวัง จะเป นลู กค า เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ ยนแปลงสิ นค า และบริ การ และการสง เสริ ม
การขายเชน สินคาตัวอยาง การแจกคูปอง การแจกของแถมฯ
จากที่กลาวมาขางตน การศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี เปนขอมูล
ที่จะนํามาพัฒนาแนวทาง การสื่อสารการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ในยุคที่สื่อ
สังคมออนไลนเขามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผูบริโภค รวมถึงผูประกอบการธุรกิจรานอาหารมากขึ้น และสามารถ
นํามาเปนขอมูลเชิงลึกใหกับธุรกิจรานอาหาร ในการใชประโยชนจากเครือขายออนไลนเปนเครื่องมือสื่อสารกับผูบริโภค
ในการใช สิ นค า และบริ การธุ ร กิ จ รา นอาหารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล อ งกั บ พฤติ ก รรม ความต อ งการ
ของผูบริ โภคในสถานการณปจ จุบั น อันจะนํา มาซึ่งผลสํ า เร็ จ ทางธุ รกิ จ รา นอาหารและธุ รกิ จบริก ารด า นอื่ น ๆ ที่ ใช
การสื่อสารการตลาดออนไลนใ หพัฒนาไปในทิ ศทางที่ ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป น การส ง เสริ มภาคการทองเที่ยวในส ว น
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่นของจังหวัดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคของการวิจัย
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เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจั นทบุรีครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยมีวิธีการวิจัย ดังขั้นตอนตอไปนี้
กลุมประชากรที่ ทํา การศึ ก ษาวิ จั ย ไดแ ก ผูป ระกอบการธุ ร กิ จ ร า นอาหารในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ที่ มี ก ารใช
การสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน ทั้งหมด 10 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี 989 คน อําเภอขลุง
280 คน อําเภอทาใหม 280 คน อําเภอโปงน้ํารอน 167 คน อําเภอมะขาม 146 คน อําเภอแหลมสิงห 169 คน อําเภอ
สอยดาว 182 คน อําเภอแกงหางแมว 95 คน อําเภอนายายอาม 145 คน และอําเภอเขาคิ ชฌกูฏ 44 คน รวมทั้งสิ้ น
2,466 คน (สํา นั กงานสถิ ติ จั ง หวั ด จั นทบุ รี, 2560: 37) ผู วิ จัยไดกํา หนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช เ กณฑ ข องตาราง
สํ า เร็ จ รู ป ของ TARO YAMANE ที่ กํ า หนดว า ประชากรมากกว า 2,500 คนที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 % และ
ความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 หรือ + 5 % ตองใชกลุมตัวอยางการวิจัยอยางนอย 345 คน ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ทํา การเลือ กกลุมตัวอยางทั้ งสิ้น จํา นวน 400 คน ซึ่งจะเปนขนาดที่ สามารถใชเป นตัว แทนประชาชน
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ในจังหวัดจันทบุรีไดอยางพอเพียงและเหมาะสม สุมเก็บตัวอยา งแบบโควตา โดยแบงโควตาตามสั ดสวนจํานวนธุ รกิ จ
รานอาหารและเครื่องดื่มในแตละอําเภอ วิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampring) โดยใชแบบสอบถาม
ประกอบดวยคําถามปลายปดและปลายเปด ประกอบดวย ชุดคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูประกอบการ
ธุรกิจรานอาหารในจั นทบุรี ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได สวนที่สองคือชุดคําถามเกี่ยวกั บ การสื่อสารการตลาด
ออนไลนของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี โดยผูวิจัยใหความสําคัญที่เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ออนไลนได แก การโฆษณาออนไลน การประชาสัม พั นธออนไลน การสงเสริ ม การขายออนไลน การขายโดยบุ ค คล
ออนไลน และการตลาดทางตรงออนไลน
ผู วิ จัยดํ า เนิ นการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยตนเองโดยใหก ลุม ตัว อย า งกรอกข อ มู ล และรอรั บ แบบสอบถามในทั น ที
และแบบสอบถามออนไลน โดยสงลิ ง ค ใหกับ ผู ป ระกอบการรา นอาหาร ที่ผูวิจัยไม ส ะดวกในการลงพื้ นที่ เก็ บ ข อ มู ล
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด (19) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้คาความถี่ (Frequency)
และรอ ยละ (Percentage) เพื่อใชในการนําเสนออธิบายขอมู ลทั่ วไปของกลุมตั วอย าง ที่ศึกษา ค า เฉลี่ย (Mean : X)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อแสดงระดับความคิดเห็นการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิ จ
รานอาหารในจังหวัดจันทบุรี และขอสรุปเสนอแนะ
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี
1. ผูประกอบธุรกิจสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 56.0) มีอายุ 31-40 ป มากที่สุด (รอยละ 37.5) มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 49.3) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท ( รอยละ 29.4)
2. พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช การสื่อสารการตลาดออนไลน ของธุรกิ จรานอาหารในจังหวัดจั น ทบุ รี
โดยรวม อยูในระดับมาก ( x =3.97) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการโฆษณาออนไลน มีการใชการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรีโดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด ( x =4.28) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาเรื่องที่อยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับไดแก ธุรกิจ
รานอาหารมีการนําเสนอรายละเอียดเกี่ ยวกับสินคาหรือบริการผา นสื่อออนไลน ( x =4.52) การนําเสนอภาพลักษณ
สินคาหรือบริการเพื่อสรางความนาเชื่อถือผานสื่อออนไลน ( x =4.50) การใหขอมูลขาวสารสินคาหรือบริการเพื่ออํานวย
ความสะดวกผานสื่อออนไลน ( x =4.30) การโนมนาว ชักจูงใจใหเกิ ดความตองการสินคาหรือบริการผานสื่อออนไลน
( x =4.25) และ การกระตุน เร ง เราให เกิ ดความตองการซื้ อ สิ นค า หรือบริ การผา นสื่อ ออนไลน ( x =4.22) เรื่ อ งที่ อ ยู
ในระดับมาก ไดแก การสรางการรับรูและจดจําชื่อรานและสถานที่ตั้งผานสื่อออนไลน ( x =3.89)
ดานการประชาสัมพันธออนไลน มีการใชการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจั นทบุ รี
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.36) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาเรื่องที่อยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับไดแก
ธุรกิจรานอาหารมีการเสนอขอมูลขาวสารสินคาและบริการผานสื่อออนไลน ( x =4.57) นําเสนอภาพลักษณและสราง
ความสัมพันธท่ดี ีผานสื่อออนไลน ( x =4.46) และธุรกิจรานอาหารมีการนําเสนอความรูและสงเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน
ช ว ยเหลื อ สั ง คมและชุ ม ชนผ า นสื่ อ ออนไลน ( x =4.42) เรื่ อ งที่ อ ยู ใ นระดั บ มาก ได แ ก ธุ รกิ จ ร า นอาหารมี ช อ งทาง
การเปดรับฟงความคิดเห็นของลูกคาผานสื่อออนไลน ( x =4.20) และมีการเสนอขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันสมัย ชัดเจน
ผานสื่อออนไลน ( x =4.17)
ดานการสงเสริมการขายออนไลน มีการใชการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x =3.40) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาเรื่องที่อยู ในระดับมากที่ สุด เรียงตามลํ าดับ
ไดแก ธุรกิจรานอาหารมีการมอบสวนลดเมื่อลูกคาติดตอขอซื้อสินคาหรือบริการตามจํานวนที่กําหนดในสื่อออนไลน ( x
=4.23) รองลงมาคือมีการมอบของสมนาคุณใหกับลูกคาเมื่อซื้อหรือใชบริการตาง ๆ ตามที่กําหนดในสื่อออนไลน ( x
=4.22) เรื่องที่อยูในระดับมาก ไดแก ธุรกิจรานอาหารมีบริการชําระคาสินคาและบริการเพื่ออํานวยความสะดวกให กับ
ลูกคาผานสื่อออนไลน( x =3.50) เรื่องที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ธุรกิจรานอาหารมี การแจงชวงเวลาการเข าร วม
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กิจกรรมเพื่อใหสิทธิพิเศษเกี่ยวกับสินคาและบริการในโอกาสตางๆผานสื่อออนไลน ( x =3.35) และการใหลูกคาสะสม
ยอดซื้ อผ า นสื่ อออนไลนเพื่อ นํามาแลกของแถมตามที่รา นกําหนด ( x =2.73) ส วนการมอบคู ปองให ลูกค าเพื่ อใชเป น
สวนลดในการใชซ้อื สินคาและบริการผานสื่อออนไลน อยูในระดับนอย ( x =2.60)
ดานการขายโดยบุคคล มีการใชการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิ จรานอาหารในจังหวัดจันทบุรีโดยรวม
อยูในระดับมาก ( x =4.18) เมื่อพิจารณารายละเอี ยดพบวา เรื่องที่ อ ยู ในระดับ มากที่ สุดเรี ยงตามลํา ดั บได แก ธุ รกิ จ
รานอาหารมีพ นักงานเพื่อใหขอมูลสินคาหรือบริการแก ลูกคาผานสื่อ ออนไลน ( x =4.52) มี พนักงานที่ มีคุณลั กษณะ
การใหบริการที่ดี ดูแลเอาใจใสลูกคาผานสื่อออนไลน ( x =4.50) มีพนักงานใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็ ว
แก ลูกคา ผ านสื่อ ออนไลน ( x =4.38) และมีพ นักงานที่ มีความยืดหยุ นในการปฏิ บัติงานผา นสื่อออนไลน ( x =4.30)
เรื่องที่อยูในระดับ มาก ไดแกสวนธุรกิจรา นอาหารมีพนักงานใหคํา แนะนํา ชักชวน ตอบคําถามและแกปญหาเกี่ ยวกับ
สิ น ค า และบริ ก ารผ า นสื่ อ ออนไลน( x =4.20) เรื่ อ งที่ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง ได แ ก ธุ ร กิ จ ร า นอาหารมี พ นั ก งานที่ มี
คุณลักษณะการพูดจูงใจใหลูกคาตัดสินใจซื้อผานสื่อออนไลน ( x =3.20)
ดานการตลาดทางตรงออนไลน มีการใชการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.63) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาเรื่องที่อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก ธุรกิจ
รานอาหารมีการติดตอลูกคาเปนรายบุคคลเพื่อรับขอมูลขาวสารผานสื่อออนไลน ( x =3.36) และมีการติดตอกับลู กคา
ทางตรงผานสื่อออนไลนเพื่อนําเสนอสินคาและบริการอื่น ๆ ( x =4.10) สวนเรื่องที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ธุรกิจ
รานอาหารมีการติดตอลูกคาทางตรงผานสื่อออนไลนเพื่อแจงสวนลดสินคาและบริการ ( x =3.22) และมีการจัดหาสินคา
หรือบริการผานสื่อออนไลน ที่เหมาะสมสอดคลองกับลูกคาแตละราย ( x =2.85)
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จากผลการศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี พบวา ธุรกิจรานอาหาร
มีการใชการสื่อสารการตลาดออนไลน ดานการโฆษณาออนไลน และ ดานการประชาสัมพั นธ มากที่สุด แพลตฟอร ม
ออนไลนที่ผูประกอบธุรกิจใชสวนใหญคือ Facebook ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารมีความตองการสื่อสารขอมูลสินคา
และบริการ เพื่อกระตุนเรงเราใหเกิดการซื้อสินคา รวมถึงการนําเสนอภาพลักษณสินคาหรือบริการและสรางความสัมพันธ
อันดี เพื่อใหเกิ ดความนา เชื่อถือ พรอมทั้งมี ชองทางการเปดรับฟงความคิดเห็ นของลู กคา เพื่อทราบถึงความตองการ
ในสินคาและบริการ การนําเสนอความรูและสงเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน ชวยเหลือสังคมและชุมชนผานสื่อออนไลน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ถนอมพงษ พานิช และศิริพงษ เจริญสุข (2561) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยการสื่อสารการตลาด
ผานเครือขายสังคมออนไลนที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพตลาดของธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
การสื่อสารผานทางเครือขายสังคมออนไลนที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพตลาดของธุรกิจรานอาหารในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก การแสดงความคิ ดเห็นของลูก คาผานทางเครือขายสังคมออนไลนส งผลให รา นอาหารรับรูถึงจุ ดอ อ น
และจุดแข็งของการใหบริการ ซึ่งใหความสําคัญกับการสื่อสารผานทางเครือขายสังคมออนไลน สามารถชวยเพิ่มศักยภาพ
ตลาดของรานอาหารไดเปนอยางดี และสอดคลองกับ ณัฏฐชา หนอทอง (2551) ไดศึกษาเรื่ อง การสื่อสารการตลาด
แบบไวรัสของตราสิ นคา ดีแทค พบวา การทํา การสื่ อสารการตลาดแบบไวรัสเป นพฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ นจากจิ ต วิ ท ยา
ขั้นพื้นฐานของมนุษย เพราะหากบริโภคไดพบและสัมผัสกับประสบการณที่ประทับใจจะมีการบอกตอหรือสงตอข อมู ล
ผ า นทางสั ง คมออนไลน ไ ด โ ดยอั ต โนมั ติ และยั ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ เชาว โรจน แ สง (2561) ที่ ก ล า วว า
การประชาสั มพั นธเปนการดํา เนิ นกิ จกรรมเพื่ อ สรา งภาพพจน ที่ดีใหกับผลิตภั ณฑ ห รื อองค การหรืออีก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ
เปนการสื่อสารที่กอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและธุรกิจ กิจกรรมการประชาสัมพันธ เชน การบริจาคชวยเหลือสังคม
เมื่อมี อุบัติภัยหรือ อุท กภั ย การใหทุนการศึ กษาแก สถานศึ กษา หรือนักเรีย น การเป นเจ าภาพหรื ออุ ปถั มภ การกี ฬ า
การบริการสังคมดานตาง ๆ สงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอการดําเนินธุรกิจ
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ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษา ระดับความคิดเห็นและพฤติ กรรมของผูบริโภคที่ มีการใช บริ การการสื่อ สารการตลาด
ออนไลน ในจังหวัดจันทบุรี รวมถึงแพลตฟอรมออนไลนที่ ผูบริ โภคและผูป ระกอบธุ รกิจ นิยมใช มากที่สุด เพื่ อใหเห็ น
แนวทางในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหาร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาการเปดรับขาวสารและความนิ ยมของผูบ ริ โภคในการเลือกใช ชองทาง
การสื่อสารผานสื่ อออนไลน และควรเปรียบเทียบประสิ ทธิภ าพการสื่อสารการตลาดออนไลน แตละช องทาง รวมถึง
แพลตฟอร มออนไลน หลากหลายรูป แบบในดา นการซื้ อ สิ นค า และบริ การ เพื่ อ นํา มาเป นแนวทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
ใหมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
จากผลการวิ จัย ค นพบวา ผูประกอบการธุ รกิ จ ร า นอาหารในจั งหวัดจั น ทบุ รีมี การใช การสื่ อ สารการตลาด
ออนไลนดานการโฆษณาออนไลน และ ดานการประชาสัมพันธออนไลนมากที่สุด เนื่องจากเปนการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาและบริการ สรางภาพลักษณที่ดี และมุงเนนใหผูบริโภคเกิดความตองการและสนใจในสินคาและบริการของธุ รกิจ
ร า นอาหาร โดยการโฆษณาออนไลน จ ะเป น การสื่ อ สารเพื่ อ กระตุ น เร ง เร า ให เ กิ ด การซื้ อ สิ น ค า และบริ ก าร
และการประชาสัมพันธออนไลนเปนการสื่อสารเพื่อใหทราบความตองการและความคิดเห็ นของผูบริโภค และเปนการ
ปรับตัวใหธุ รกิจรานอาหารสามารถตอบสนองความตองการของผูบ ริโภคในปจจุ บัน ที่มีการรับข อมูลขาวสารผ า นสื่ อ
ออนไลนมากขึ้นดวย ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆที่มีลักษณะการประกอบ
ธุ ร กิ จ คล า ยกั น สามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการสื่ อ สารการตลาดออนไลน ด า นการโฆษณาออนไลน
และการประชาสัมพันธออนไลน เพื่อใหสามารถสื่อสารไปยังผูบริโภคใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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การสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของ
นักศึกษา เกี่ยวกับ 1) กระบวนการสื่อสาร 2) การจัดการการสื่อสาร งานชิ้นนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informants) คือผูที่มีความรู และมี
บทบาทที่เกี่ยวข อ งกั บ การขับเคลื่อ นขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสังคมในรู ป แบบแฟลชม็ อบของนั กศึ กษา โดยใช การ
คัดเลือกผูใหขอมูลคนสําคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 คน ดานเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณเชิงลึกกึ่งโครงสราง จากนั้นวิเคราะหขอมูลดวยการสรางขอสรุป
ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการสื่อ สาร มี 4 องคประกอบ คือ (1) ผู สงสาร เปนผู ที่มีทักษะการสื่ อ สาร
คอนขางดี มีความเขาใจในเทคโนโลยีที่นํามาใชในการสื่อสาร และเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย (2) สาร มุงเนนข อ
เรียกรองเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ขับไลนายกรัฐมนตรี และปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย (3) ชองทาง ใชสื่อสังคมออนไลน
เปนชองทางหลักในการสื่อสาร (4) ผูรับสาร มีทั้งผูที่เขารวมการชุมนุมและไมเขารวมการชุมนุม 2) การจัดการการสื่อสาร
ประกอบดวย (1) ศึกษาสภาพปญหา แกนนํา และสมาชิกกลุมมีการศึกษาสภาพป ญหาทั้งดานการสื่อสารและป ญ หา
แวดลอม (2) วางแผนงานการสื่อสาร มีการวางแผนงานลวงหนากอนจัดการชุมนุ มโดยมุงเนนการสื่อสารเพื่อสรางการ
จดจําและโนมนาวใหเขารวมชุมนุม (3) ดําเนินการตามแผน โดยการผลิตสื่อเพื่อเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลน รวมทั้ง
จัดการชุมนุมตามแผนการ (4) ประเมินผลภายหลังจัดการชุมนุมเพื่อสรุปและนําไปปรับปรุงสําหรับการจัดการชุมนุมครั้ง
ตอไป
คําสําคัญ: การสื่อสาร, แฟลชม็อบ, การเคลื่อนไหวทางสังคม
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Abstract
This research aimed to examine the communication among the youth-led social movements
in two dimensions: 1) communication process, and 2) communication management. It was conducted
via a qualitative approach and relied on an in-depth interview method with youth movement leaders
who had experienced. A total of five interviewees were chosen by Purposive sampling technique. The
study used a semi-structured interview as data-collecting tool. Then the analysis was proceeded
afterward.
The major finding was that the communication process exercised in the movement had 4
following key elements: The first is sender who was fluent and tech-savvy in communication and
believed in the democracy; The second element was a message that focused on liberty, the Prime
Minister resignation, and the monarchy reform; The third was a channel that relied largely on social
media platforms, and the last was a receiver who decoded messages and joined protests. The
communication management were composed of 4 essential components: The first was problem
identification which movement leaders and members examined all the obstacles surrounded the
communication; the second was communication planning preparation that focused on noteworthy and
convincing messages before rallying a protest; the third was an original action plan which must be
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strictly executed by distributing messages via social media platforms and organizing the protest
accorded to the plan; and the last comes was a post-event assessment for further development.
Keywords: Communication, Flash Mob, Social Movement
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จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารไรพรมแดน สงผลใหสื่อสังคมออนไลนกลายเปนพื้นที่ในการ
รวมตั ว ของขบวนการเพื่ อ การเคลื่อ นไหวทางสั ง คม ในยุ คป จจุ บันการสื่ อ สารผ า นสื่ อ สั งคมออนไลน ต อบสนองการ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเปนอยา งดี เนื่องจากผูใชงานสามารถเปนผูรับสารและผู สงสารในเวลาเดี ยวกั น อีกทั้ง
สามารถกระจายขาวสารไดอยางรวดเร็วและเปนวงกวาง นําไปสูการสรางความเขาใจ การสรางเครือขาย การสนับสนุ น
การเคลื่อนไหว รวมถึงสามารถทําใหไดรับ ความสนใจจากสื่อกระแสหลัก สงผลใหสามารถสรางความเปลี่ ยนแปลงให
เกิดขึ้นได (สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร, 2562) การเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการชุมนุมเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เปนปรากฏการณท่ีเกิดจากการรวมตัวของกลุมคนที่มีวัตถุประสงคเดียวกันซึ่งเปนผลมา
จากความเสื่อมศรัทธาในความเปนตัวแทนของระบบการเมือง (บัญชา พุฒิวนากุล, 2562) ซึ่ง “แฟลชม็อบ” เปนรูปแบบ
หนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคม เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยใหคนมารวมตัวกันทํากิจกรรมในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งการ
นํ า เสนอข อ เรี ยกรอ ง การเดินขบวน การปราศรัย หรือ การทํ า กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ แกนนํ า เป น ผู กํา หนด ซึ่ งมี การ
กํา หนดเวลาเริ่ ม และยุติกิ จกรรมที่แ น นอน หลังจากยุ ติกิจ กรรมผู เขา รว มมี การแยกย ายดว ยความรวดเร็ ว โดยการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบแฟลชม็อบไดกลายเปนการเคลื่อนไหวรูปแบบหลักที่นักศึกษาในประเทศไทยเลือกใชในการชุมนุ ม
เรียกรองประเด็นตาง ๆ นอกจากนี้ แฟลชม็อบยังเปรียบเสมือนเปนสื่อประเภทหนึ่งคือสื่อกิจกรรม ซึ่งสามารถสื่อสารได
ดวยตัวของกิจกรรมเอง
เมื่อ 21 กุมภาพั นธ 2563 นับเป นจุ ดเริ่ม ตน ของปรากฏการณการแสดงออกทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษาที่
แพรกระจายไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําพิพากษาตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม สงผลให
เกิดความไมพอใจของกลุมนักศึกษา นําไปสูการแสดงออกถึงความไมพอใจและเสนอขอเรียกรองผานการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบแฟลชม็อบในสถานศึกษา กอนที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวไปสูการชุมนุมบนทองถนน มีการจัดตั้งกลุมของนิสิต
นักศึกษาเพื่อใชในการรวบรวมสมาชิก วางแผนทางการสื่อสาร เพื่อเคลื่อนไหวเรียกรองตามแนวทางของแตละกลุม เชน
กลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม กลุมเสรีเทยพลัส กลุมม็อบเฟส กลุม REDEM และกลุมอื่น ๆ โดยการระดม
มวลชนแตละครั้ง ขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาไดใชสื่อสังคมออนไลนเป นชองทางหลั กในการสื่อสาร ซึ่งทําการ
สื่อสารในหวงกอนการชุมนุม ระหวางการชุมนุม และหลังการชุมนุม อาทิ การประชาสัมพันธ การเผยแพรกิจกรรมและ
ขอเรียกรอง การนัดหมายการชุมนุมในครั้งตอไป ดังนั้น จากปรากฏการณการสื่อสารของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ในรู ปแบบแฟลชม็อ บของนั กศึ กษาที่ทํา การสื่อ สารไดอ ย า งมีป ระสิท ธิภ าพ ส งผลให เกิ ดการเคลื่อ นไหวและนํ า ไปสู
ความสามารถในการระดมมวลชนไดเปนจํานวนมาก สามารถนําเสนอขอเรียกรองไปสูสาธารณะ ตลอดจนปรากฏขาวสาร
ประเด็นการเคลื่อนไหวในสื่อมวลชนหลัก ผูวิจัยจึงสนใจศึ กษากระบวนการสื่อสารและการจั ดการการสื่อ สารในการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และไดขอ
คนพบทางวิชาการนํา ผลการวิจัยไปใชในหนวยงาน องคการนักศึกษา หรือกลุ มพลังสร างสรรค ตาง ๆ ในสังคม เพื่ อ
พัฒนาการเคลื่อนไหวทางสังคมใหเกิดความสําเร็จในการชุมนุมเรียกรองตามระบอบประชาธิปไตย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีบทบาทและเกี่ยวของในขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา
2. เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีบทบาทและเกี่ยวของในขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา
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การศึกษาเรื่องการสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูป แบบแฟลชม็ อบของนักศึกษา ใชแนวทาง
การศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth interviews)
บุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการนํามวลชนรวมชุมนุม โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือก
บุคคลที่จะสัมภาษณ จํานวน 5 คน ประกอบดวย
1. รหัส S1 แกนนํากลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม
2. รหัส S2 หัวหนาฝายประชาสัมพันธ กลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม
3. รหัส S3 แกนนํากลุมเสรีเทยพลัส
4. รหัส S4 แกนนํากลุมม็อบเฟส
5. รหัส S5 แกนนํากลุม REDEM

ผลการวิจัย
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กระบวนการสื่ อสารในขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมในรูป แบบแฟลชม็ อบของนั กศึ กษา ผูวิจัยได ใ ช
แบบจําลองการสื่อสารของ เดวิด เค เบอรโล ซึ่งมีองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร ไดแก 1) ผูสงสาร (Sender)
2) สาร (Message) 3) ชองทางการสื่อสาร (Channel) และ 4) ผูรบั สาร (Receiver) โดยนํามาประยุกตในการนําเสนอผล
การศึกษา ดังตอไปนี้
1. ผู ส ง สาร (Sender) ผู สง สารของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมในรู ป แบบแฟลชม็ อ บของนั ก ศึ ก ษา
ประกอบดวย แกนนํา ผูปราศรัย และทีมงานฝายประชาสัมพันธ ดังนี้
แกนนํา เป นผู ที่มี ทั ก ษะการสื่ อ สารค อ นข า งดี มี ค วามเปน ผู นํ า มี ทั ศ นคติ ที่ เ ชื่ อ มั่ น ในระบอบ
ประชาธิปไตยและความเทาเทียม ซึ่งแกนนําเปนบุคคลที่มีบทบาทคอนขางมากในการชักจูงและดึงดูดใหผูรับสารเขารวม
การชุมนุม
ผูปราศรัย เปนผูที่มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ มีความเขาใจในประเด็นปญหาหรือเรื่องที่ตองการ
สื่อสาร ซึ่งผูปราศรัยจะไดรับการคัดเลือกจากกลุมวาเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และมีภาพลักษณที่ดีตอขบวนการ
เคลื่อนไหว
ทีมงานฝายประชาสัมพันธ เปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อสังคมออนไลนและ
การผลิตเนื้อหาใหสอดคลองกับชองทางการสื่อสาร มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบสารทั้งการใชคําและการใชภาพ
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูรับสาร ตลอดจนมีความสามารถในการประสานงานไปยั งองค กรเครือข ายหรือขบวนการ
เคลื่อนไหวอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการสื่อสารและการเคลื่อนไหว
2. สาร (Message) เดวิด เค เบอรโล ไดใหความหมายวา คือผลผลิตที่เกิดจากการเขารหัสของผู สงสารเพื่ อ
สงไปยังผูรับสาร และกระตุนใหผูรับสารเกิดการตอบสนอง ประกอบดวย เนื้อหาของสาร การเลือกและจัดลําดับของสาร
ซึ่งเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ การตอตานการสืบทอดอํานาจ และการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย ดังนี้
เนื้อหาของสาร
สิทธิเสรีภาพ เปนการเรียกรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การไมยอมรับตอคําตัดสินของ
ศาลรัฐธรรมนูญและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ นอกจากนี้ยังเรียกรองในเรื่องความเทาเทียมทางเพศและความเทา
เทียมทางสังคมโดยเนนใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการ
การตอตานการสืบทอดอํานาจ เปนการเรียกรองที่มุงเนนไปยังตัวบุคคล คือ พล.อ.ประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเรียกรองใหลาออกจากตําแหนง เนื่องจากการเขาสูตําแหนงที่ไมชอบธรรมและสืบทอดอํานาจ
จากการรัฐประหาร ผานการวางกลไกในสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย เปนการเสนอขอเรียกรองในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษั ตริ ย
โดยอางถึงการปรับตัวเพื่อดํารงอยูในสังคมระบอบประชาธิปไตยไดอยางสงางามและสถาพร ซึ่งกลุมแนวรวมธรรมศาสตร
และการชุมนุมไดกําหนดเนื้อหาการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยจํานวน 10 ขอ ไดแก
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1. ยกเลิ ก มาตรา 6 ของรั ฐ ธรรมนูญ ที่ กํ า หนดว า ผู ใ ดจะกล า วหาฟ อ งร อ งกษั ต ริ ย มิ ไ ด ให ส ภา
ผูแทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริยได
2. ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เปดใหประชาชนใชเสรีภาพแสดงความคิดเห็ น ต อ
สถาบันพระมหากษัตริยไดนิรโทษกรรมผูถูกดําเนินคดีเพราะวิพากษวิจารณสถาบันพระมหากษัตริย
3. ยกเลิกพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพยสินพระมหากษัตริย พ.ศ.2561 ใหแบงทรัพยสินออกเปนทรัพย สิน
ส ว นพระมหากษัต ริ ย ที่ อ ยู ภายใต การควบคุม ของกระทรวงการคลั ง และทรั พ ย สิ น ส ว นพระองค ที่ ข องส ว นตั ว ของ
พระมหากษัตริยอยางชัดเจน
4. ตัดลดงบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหกับสถาบันพระมหากษัตริยใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิ จ
ของประเทศ
5. ยกเลิกสวนราชการในพระองค อาทิ คณะองคมนตรี หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษา
พระองค โดยใหยายไปสังกัดหนวยงานอื่น
6. ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด เพื่อกํากับให การเงินของสถาบัน
พระมหากษัตริยอยูภายใตการตรวจสอบทั้งหมด
7. ยกเลิกพระราชอํานาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ
8. ยกเลิกการประชาสัมพันธและการใหการศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริยแตเพียงดานเดียว
9. สืบ หาความจริง เกี่ ยวกับ การบัง คั บ สู ญหายบุ คคลที่ วิ พากษ วิ จารณ ห รื อ มี ความเกี่ ยวข อ งใด ๆ
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
10. หามมิใหลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหาร
การเลือกและการจัดลําดับของสาร มีการแบงลําดับของสารออกเปน 3 หวง ไดแก
1. หวงกอนการชุมนุม เนื้อหาสารเปนการประกาศนัดหมาย โดยระบุวัน เวลา สถานที่ แผนที่ การ
เดินทาง แผนที่การเดินขบวน ขอมูลเกี่ยวกับหลักการเรียกรองโดยสันติวิธี พรอมกับประชาสัมพันธเรื่อง ‘ไฮไลท’ โดยไม
ระบุรายละเอียดแนชัดเพื่อเราใหผูรับสารเกิดความอยากรูและเขา รวมชุมนุม นอกจากนี้ แตละกลุมจะมี เนื้อหาอื่ น ๆ ที่
แตกต างไป เชน กลุมเสรี เทยพลั สและกลุมม็อบเฟส มีเนื้อหาเรื่อ งการแจ ง การชุ ม นุ มตาม พระราชบั ญญั ติการชุ ม นุ ม
สาธารณะ พ.ศ.2558 เพื่อใหผูรับสารเกิดความรูสึกปลอดภัย ในขณะที่กลุม REDEM เนื้อหาสารเปนการประชาสัมพันธให
ประชาชนลงคะแนนเพื่อตัดสินแนวทางการชุมนุมรวมกัน ทั้งการเลือกวัน เวลา และประเด็นหลักในการชุมนุม
2. หวงระหวางการชุมนุ ม เนื้ อหาสารจะมาจากการปราศรั ยเป นหลั ก ซึ่งทุ กกลุ ม มีขอ เรี ย กร อ ง
รวมกั นคือต องการให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ลาออกจากตํา แหนงนายกรัฐ มนตรี อีกทั้งเรียกร องให มีการปฏิ รูป
สถาบันพระมหากษัตริยและแกไขรัฐธรรมนูญ โดยแตละกลุมไดมีประเด็นเนื้อหายอยที่แตกตางออกไปตามความสนใจ
และการใหความสําคัญ อาทิ กลุมเสรีเทยพลัสมุงเนนประเด็นความเทาเทียมทางเพศ กลุม REDEM เนนประเด็นเรื่องรั ฐ
สวัสดิการ
3. หวงหลังการชุมนุม เนื้อหาสารที่เกิดขึ้นทันทีคือการยืนยันขาวสารยุติการชุมนุมเพื่อใหผูชุ ม นุ ม
เดินทางกลับ หลังจากนั้นเปนการนําขอความหรือถอยคําปราศรัยจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟก การออกแถลงการณและ
กําหนดระยะเวลาใหรัฐบาลดําเนินการตามขอเรียกรอง
3. ชองทางการสื่ อสาร (Channel) ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมในรูป แบบแฟลชม็ อบของนั ก ศึ ก ษา
ใชชองทางการสื่อสารผานแพลตฟอรมของสื่อใหม โดยใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางหลักในการสื่อสาร ประกอบดวย
เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรม เทเลแกรม คลับเฮาส และไลน โดยในการสื่อสารแตละครั้งทุกกลุมใชมากกวา 1 แพล็ต
ฟอร มในการสื่อสาร แตเนนการใชงานแตละแพลตฟอร มแตกตา งกันออกไป ซึ่ งแพลตฟอรมที่ มีป ระสิทธิ ภาพในการ
กระจายขาวสารไดมากที่สุดคือเฟซบุกและเทเลแกรม
4. ผูรับสาร (Receiver) เดวิด เค เบอรโล ไดใหนิยามของผูรับสารวาเปนจุดหมายปลายทางของสาร ในขณะที่
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบไมมีการกําหนดกลุมเปาหมายผูรับสารหลักและผูรับสารรอง สงผลให
ผูรับสารที่มีทักษะทางการสื่อสารที่แตกตางกันไมสามารถเขาใจสารไดในระดับเดียวกัน โดยมีผลตอการตัดสินใจเขารวม
การชุมนุม ในที่นี้ผูรบั สารมีท้งั เขารวมการชุมนุมและไมเขารวมการชุมนุม
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การจัดการการสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา ผูวิจัยไดอางอิง
องคประกอบของการจัดการการสื่อสาร จากประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการ
ปกครองทอ งถิ่น ม.สุโขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่งประกอบดว ย การศึกษาสภาพป ญหา การวางแผนงานการสื่ อ สาร
การดําเนินการตามแผน และการประเมินผล ดังตอไปนี้
1. การศึกษาสภาพปญหา มีการศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง ไดแก สถานการณทางการเมือง
มุมมองของสาธารณะชน สถานการณทางการสื่อสาร สภาวะแวดลอมโดยรวม ปญหาที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของโดยตรง
กับการสื่อสาร อาทิ แกนนํากลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุมศึกษามุมมองของสาธารณะชนที่สนับสนุนการปฏิ รูป
สถาบันพระมหากษัตริย ดวยวิธีการเทียบเคียงจํานวนของบุคคลที่มีแนวคิดตองการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยในกลุม
เฟซบุกตลาดหลวง รอยัลลิสตมาเก็ตเพลส โดยทําการสรุปวาจํานวนคนในกลุมดังกลาวประมาณ 2 ลานคน มีจํานวนที่
มากพอในการสนับสนุนแนวคิดและสรางการเปลี่ยนแปลงได จึงไดนําประเด็ นดั งกลาวมาเป นขอเรี ยกรองหลั กในการ
ชุมนุม ดานแกนนํากลุม REDEM ศึกษาปญหากรณีแกนนําถูกจับกุมและถูกคุมขังจํานวนมาก จึงปรับรูปแบบใหเปนการ
ชุมนุมที่ไมมีแกนนําเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม
2. การวางแผนงานการสื่อสาร หลังจากที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาได
ศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้น ไดมีการวางแผนงานการสื่อสารอยางเปนระบบเพื่อแกไขปญหาและหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้น
ไดในอนาคต ซึ่งแมวาแตละกลุมจะใชระยะเวลาสําหรับการวางแผนที่ไมเทากัน แตทุกกลุมมีการประชุมแบงมอบหนาที่
เพื่อใหครอบคลุมการจัดการ มีการวางแผนการผลิตและวางแผนชวงเวลาในการเผยแพร อีกทั้งมีการวางแผนงบประมาณ
เพื่อใหสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพจากงบประมาณที่จํากัด
3. การดําเนินการตามแผน หลังจากการวางแผนงานการสื่อสารแลวไดดําเนินการตามแผน โดยการผลิตสื่อ
เนนสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน นอกจากนั้นยังมีสื่อกิจกรรม สื่อบุคคล สื่อนอกสถานที่ การประสานงานเครือขายอื่น ๆ
ในการชวยเหลือดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
4. การประเมินผล ทุกกลุมมีการประเมินผลดวย 2 วิธีหลัก คือ 1) การอานขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่
ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน 2) การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นในรูปแบบ Google Form และเผยแพรในรูปแบบคิว
อารโคด (QR CODE) เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ โดยหลังจากไดขอมูลแลวจะนําไปประชุมอีกครั้ง
เพื่อศึกษาขอดี ขอเสีย ในการจัดการชุมนุมและนําไปปรับปรุงในการดําเนินการครั้งตอไป
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ผลการศึกษาการสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา ที่สามารถทําใหมี
ผูรวมชุมนุมเปนจํานวนมากได หลังจากที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของนักศึกษาขนาดใหญไดหายไปจากสังคมไทย
เปนเวลานาน ผูวิจัยไดคนพบกระบวนการสื่อสารและการจัดการการสื่อสารที่มีประโยชนตอขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมตามระบอบประชาธิปไตย ดังนี้
1. กระบวนการสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา ที่ทําใหมีผูรวม
ชุมนุมเปนจํานวนมากได มีความโดดเดนในการใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางหลักในการสื่อสาร ซึ่งสอดคลองกับ สุธิดา
พัฒนศรีวิเชียร, 2562 ไดอธิบายวาการสื่อสารโดยใชสื่อสังคมออนไลนสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญใหเกิ ดขึ้น
ได และสอดคลองกับการศึกษาของ ปาริชาติ โชคเกิด, 2557 ที่ไดสรุปไววาการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมที่มีการ
ระดมทรัพ ยากรโดยเฉพาะนวัตกรรมในการสื่อสาร เชน เฟซบุก กอใหเกิดศักยภาพในการเคลื่ อนไหวที่ สัมฤทธิ์ ผลได
ดังเชนขอเรียกรองเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยที่ไมเคยปรากฏในการเรียกรองของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในประเทศไทย แตในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษานี้ มีขอเรียกรองเรื่องการ
ปฏิ รูปสถาบั นพระมหากษัตริยเปนหนึ่งในประเด็ นหลัก เป นการปฏิ วัติเรื่องการกลาวถึ งหรื อการพยายามตรวจสอบ
สถาบันพระมหากษัตริยในหวงเวลาที่ผานมา ที่การกลาวถึงหรือวิจารณสถาบันพระมหากษัตริยจะจํากัดอยูในวงวิชาการ
เทานั้น
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การพิจารณาตามองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร สามารถสรุปผลดังนี้ ผูสงสารของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษานั้นมีคุณลักษณะสอดคลองกับทฤษฎีกระบวนการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร
โล ที่ผูสงสารจะตองมีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความรูความเขาใจในเรื่องที่ตองการสื่อสาร อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง
และตอประเด็นขอเรียกรอง ซึ่งจากการเก็บขอมูลโดยใชวิธีสังเกตการณโดยเขารวมการชุมนุม พบวา นอกจากความรูและ
ทักษะการสื่อสารของผูสงสารแลว อวัจนภาษาหรือการแสดงออกทางรางกาย น้ําเสียง จังหวะการพูด ลวนมีผลต อการ
สื่อสารที่ดึงดูดความนาสนใจตอผูรับสาร ทั้งนี้ ในองคประกอบเรื่องเนื้อหาสาร เปนเนื้อหาที่ผูรับสารซึ่งเปนกลุมแนวรวม
ที่มีแนวคิดเดียวกันใหความสนใจหรือมีความตองการเรียกรองและแสดงออกในเรื่องนั้น ๆ อยูเชนกัน ดานชองทางการ
สื่อสาร ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาไดเลือกใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางหลักใน
การสื่อสาร อีกทั้งแฟลชม็อบยังเปนชองทางการสื่อสารชองทางหนึ่งดวยเชนกัน โดยผลการศึกษาพบวา ผูรับสารไดทํา
หนาที่เปนผูสงสารดวยเชนกัน ซึ่งสงผลใหสารแพรกระจายไปสูวงกวางอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ผูรับสารยังกลายเปนผูสง
สารในการสงสาร คือ ขอเรียกรอง ไปยังรัฐบาลหรือผูมีอํา นาจฝายรัฐบาลเพื่อใหดํา เนิ นการตามขอเรี ยกรองของกลุ ม
สอดคลองกับแนวคิดกระบวนการสื่อสารแบบใหม (new communication process) ของวิกานดา พรสกุลวานิช ที่ระบุ
วา กระบวนการสื่อสารโดยมีชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อใหมเปนหลัก ผูสงสารสามารถเปนผูรบั สารและในทางกลับกั น
ผูรับสารก็สามารถเปนผูสงสารได สื่อใหมทําใหการสงผานขอมูลทําไดสะดวก รวดเร็ว และกวางขวาง นอกจากนี้เนื้อหา
สารนั้นแสดงถึงเปาหมายที่ชัดเจนทั้งการจัดการชุมนุมและขอเรียกรอง และสอดคลองกับการศึกษาของปาริชาติ โชคเกิด,
2557 ที่คนพบวานวัตกรรมในการสื่อสารแบบใหม เชน เฟซบุก ทวิตเตอร ยูทูบ กอใหเกิดศักยภาพในการเคลื่อนไหวที่
สัมฤทธิ์ผลได
2. การจัดการการสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา การจัดการ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถทําใหขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมประสบความสําเร็จในการดึงดูดใหผูรับสาร
เขารวมการชุมนุม ซึ่งการจัดการการสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาสามารถ
ทําใหมีผูเขารวมชุมนุมจํานวนมากได โดยขั้นตอนการศึ กษาสภาพปญหานั้นมีการศึ กษาสภาพปญหาสอดคลองกั บ แนว
การศึกษาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทองถิ่น ที่ศึกษาสถานการณทางการเมือง
สถานการณการสื่อสาร ขอมูลเกี่ยวกับสาธารณชนกลุมตาง ๆ แตเนื่องจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสั งคมในรูป แบบ
แฟลชม็อบของนักศึกษาไมมีการกําหนดผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมายหลักหรือกลุมเปาหมายรอง สงผลใหไมมีการศึ กษา
พฤติกรรมการรับสารและพฤติกรรมการสื่อสารของกลุมเปาหมาย ดังนั้น จึงสงผลตอการวางแผนงานและการดําเนิ นการ
ตามแผน โดยเฉพาะขั้นตอนของการผลิตสื่อ จึงเปนการผลิตสื่อที่ไมสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุมได แตจะสามารถ
เขาถึงกลุมที่ใชสื่อสังคมออนไลนเปนหลักเทานั้น ซึ่งการที่สารไมสามารถสงตอไปยังกลุมเปาหมายหรือกลุมอื่น ๆ ในสังคม
ยอมสงผลถึงความไมเขาใจของประชาชน ดังจะเห็นไดจากขอเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยนั้น ประชาชนบางสวน
ยังเกิดความเขาใจในลักษณะเปนการลมลางสถาบันพระมหากษัตริย ยิ่งสงผลใหเกิดเปนแรงตอตานและความไมพอใจของ
กลุมประชาชนที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ทั้งนี้ ไมสามารถปฏิเสธไดวา แมวากระบวนการสื่อสารและการจัดการการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด
แตสวนหนึ่งที่ผูรับสารออกมารวมชุมนุมนั้นเนื่องจากกระแสการเมืองและความไมพอใจตอรัฐบาลที่มีมากขึ้น ลวนเปน
องคประกอบที่สําคัญตอจํานวนผูเขารวม ซึ่งจากการสังเกตการณในการเขารวมการชุมนุมของผูวิจัย พบวาเมื่อประชาชน
หรือผูรับสารเกิดความไมพอใจจากการกระทําของรัฐ จะยิ่งเพิ่มจํานวนผูเขารวมชุมนุม เชน เหตุการณการตัดสินยุบพรรค
อนาคตใหม ที่เปนชนวนในการเริ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา เหตุการณสลายการ
ชุมนุมบริเวณทําเนียบรัฐบาล เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 ที่สงผลใหเกิดการชุมนุมที่แยกราชประสงคเพื่อแสดงความไมพอใจ
ตอเหตุการณดงั กลาว ในขณะเดียวกัน แมรัฐจะใชวิธีตาง ๆ ในการสกัดกั้นการชุมนุมหรือเรงใหยุติการชุมนุม ทั้งการสลาย
การชุมนุมและการจับ กุมแกนนําดังเชนที่เคยกระทําในครั้งอดีต อยางไรก็ตาม วิธีการดังกลาวกลับไมสามารถหยุ ดยั้ ง
ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสัง คมในรูป แบบแฟลชม็อ บของนั กศึกษาได เนื่อ งจากบริ บ ทแวดล อมแตกต างจากในอดี ต
โดยเฉพาะการพัฒนาของเทคโนโลยีคือสื่อใหมหรือสื่อสังคมออนไลน ที่เอื้อตอการสงตอขอมูลขาวสารและนัดหมายการ
ชุมนุมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรือการใชเทเลแกรมเปนชองทางในการสื่อสาร ที่รฐั ไมสามารถแทรกแซงหรือ
ปดกั้นชองทางดังกลาวได รวมทั้งธรรมชาติของสื่อสังคมออนไลนที่ผูรับสารสามารถเปนผูสงสารไดในเวลาเดียวกัน ดังนั้น
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กระบวนการสื่อสารและการจัดการการสื่อสารยังคงเปนสวนสําคัญที่ทําใหข บวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยังคงสามารถ
ดําเนินการตอไปไดเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาควรกําหนดผูรับสารเปาหมายหลั กและ
เปาหมายรอง เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับสาร และสามารถวางแผนดําเนินงานที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากลุมผูรับสารเปา หมายโดยใชการวิ จัยเชิงคุณภาพควบคูกับ การวิจั ยเชิง
ปริมาณเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการสื่อสาร
3. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารในขบวนการเคลื่ อนไหวของกลุมราษฎร ที่ เป นการ
รวมตัวกันของขบวนการเคลื่อนไหวหลากหลายกลุม ที่มีการใชชองทางการสื่อสารใหม ๆ เชน คลับเฮาส (ClubHouse)
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การวิ จัยครั้ งนี้มีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อศึกษาความพึ ง พอใจที่ มี ตอ สื่อ วี ดิทั ศ น What’s SUP ของนิ สิตสาขาวิ ช า
สื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อเปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจที่มี
ตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ตามลักษณะประชากรดา นเพศและระดับชั้นปของนิ สิตสาขาวิ ชาสื่อสารมวลชนทางกี ฬา
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล โดยกลุ มประชากรที่ ศึกษา คือ นิสิ ตสาขาวิ ช าสื่ อ สารมวลชนทางกี ฬา คณะวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 181 คน สวนใหญเปนนิสิตเพศชาย จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 66.3 และเพศหญิ ง
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 33.7 ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวา
1. กลุ มประชากรมี ค วามพึ ง พอใจโดยภาพรวมต อ สื่ อ วี ดิทั ศ น What’s SUP อยู ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.40)
เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา กลุมประชากรมีความพึงพอใจดานเนื้อหา และความพึงพอใจดานภาพมากที่สุด (𝑥̅ =4.42)
รองลงมา คือ ความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอ (𝑥̅ =4.38) และดานสุดทายคือ ความพึงพอใจดานเสียง (𝑥̅ =4.37)
ตามลําดับ
2. ลักษณะทางประชากรดานเพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ลั ก ษณะทางประชากรด า นระดั บ ชั้ น ป ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจในการรั บ ชมสื่ อ วี ดิ ทั ศ น
What’s SUP ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ การศึกษาความพึงพอใจ, สื่อวีดิทัศน, What’s SUP

Abstract

มห
าวิท
ยา

The purposes of this research were to study and compare satisfaction on What’s SUP video
media of undergraduate students, Sport Mass Communications Major, Faculty of Sport Science, Burapha
University, classified by gender and education level. This research was survey research; the
questionnaire was used as a research tool. The population was 181 undergraduate students, Sport Mass
Communications Major, Faculty of Sport Science, Burapha University. The majority of the population
were 120 males and 61 females. Findings were showed that;
1. Overall 4 aspects of satisfaction on What’s SUP video media were at a high level (𝑥̅ = 4.40).
Considering each aspect, it was found that the aspects with the highest level of opinion were video
contents (𝑥̅ =4.42) and video (𝑥̅ =4.42), followed by video editing techniques (𝑥̅ =4.38) while the
lowest level of opinion was sound of video (𝑥̅ =4.37)
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2. Comparing satisfaction on What’s SUP video media of undergraduate students, Sport Mass
Communications Major, Sport Science Faculty, Burapha University, classified by gender revealed a
significant difference on the opinion.
1) 3. Comparing satisfaction on What’s SUP video media of undergraduate students, Sport
Mass Communications Major, Sport Science Faculty, Burapha University, classified by education level,
found no significant difference on the opinion.
Keywords Satisfaction, Video media, What’s SUP
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กีฬาทางน้ําเปนกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการ ทีมีเปาหมายเพื่อแขงขัน เพื่อการสรางเสริ ม
สุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน และเพลินเพลิน กีฬาทางน้ําเปนกีฬาที่ใชพื้นที่น้ําเปนสนามสําหรับการเลนหรือการแขงขัน
อาจจะเปน สระน้ํา หนอง คลองบึง แมน้ํา หรือทะเล เปนองคประกอบหลัก ซึ่งมีกิจกรรมหลายชนิ ดไมวา จะเป นกี ฬา
เรือใบ เรือพาย วินดเซิรฟ วายน้ํา และอื่น ๆ (สมาคมแขงเรือใบแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2560) กิจกรรม
กีฬาทางน้ํายังมีรูปแบบหลากหลาย รวมถึงกี ฬาทางน้ําในรู ป แบบกีฬาเอ็กซตรีมที่ ได รับ ความนิยมเพิ่ มมากขึ้ น อีกทั้ง
ยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวไดอีกดวย เชน เซิรฟบอร ด เวคบอรด เรือคายัค ฟลายบอรด และซับบอร ด เป นตน
(gqthailand, 2559) Stand Up Paddling Board หรื อ SUP Board เป น กี ฬ าทางน้ํ า ที่ ถู ก พบที่ Hawaii (ฮายวาย)
ณ ชายหาย Waikiki (ไวกี กี) ประเทศสหรัฐ อเมริ กา เมื่ อป ค.ศ.1940 คอแรน แอดดิ สัน (Corran Addison, 2010)
เปนกีฬาทางน้ําที่กําลังไดรับความนิยมเลนอยางแพรหลายในทวีปตาง ๆ ทั่วโลก จากคนทุกเพศทุกวัยที่รักการออกกําลัง
กายตลอดชว งเวลาไมกี่ป ที่ผา นมา โดยที่ กีฬ า SUP เปนกีฬ าทางน้ํา ที่ใ ช กระดาน (Board) ประกอบกั บ การใช พ าย
(Paddle) สมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย (Rowing and Canoeing Association of Thailand : RCAT) เห็นถึง
ความสําคัญของกีฬาชนิดนี้รวมทั้งสงเสริมและพัฒนากีฬา SUP ใหแพรหลายไปสูบุ คคลทุ กระดับทุ กเพศสภาพ ทุกวั ย
ดวยการจัดแขงขันกีฬา “SUP Festival by RCAT” โดยมีการแขงขันในประเภทตาง ๆ ไดแก Sprint Race (200 m.),
Technical Race (1 km.), Distance Race (5 km.) และ Fun SUP Race (1 km.) ทั้งพื้นที่เมืองหลวง และทุกจังหวัด
ที่มีแหลงน้ํา เพื่อเปนการประชาสัมพันธกีฬา SUP แลวยังเปนทางเลือกในการออกกําลังกายรูปแบบใหมในเชิงอนุ รักษ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะการอนุ รักษน้ํา (สมาคมกี ฬ าเรือ พายแห งประเทศไทย, 2563) SUP ในประเทศไทยเริ่ ม ได รั บ
ความนิยมจากผูเลนที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ํามากขึ้น ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 1. มีการใชอุปกรณในการเลนไมกี่ชิ้น มีเพียงแคไม
พาย บอรด เสื้อผาที่เหมาะสม และสายรั้งเพื่อปองกันอุบัติเหตุในขณะที่ผูเลนตกบอรดจากกระแสน้ํา 2. ประยุกตการเลน
SUP กับ กิจกรรมอื่ น ได 3. เปนกีฬาที่ชว ยเพิ่ ม ความแข็งแรงและความยื ดหยุ นให กับ รา งกายหลายสว นไม วา จะเป น
แขน ขา หลัง หัวไหล ไปจนถึงลําตัวสวนกลางที่ตองมีการทรงตัวเพื่อรักษาสมดุลบนบอรด 4. เปนการออกกําลังแบบ low
impact ไมสรางความเสียหายใหกับรางกาย ผูที่มีปญหาเรื่องน้ําหนัก หรือหัวเขาสามารถเลนได (favforward, 2561)
ทั้งนี้ SUP มีรูปแบบการเลนที่คลา ยคลึง SURF แตมีความแตกตางกั นตรงที่ SUP ไมจําเป นตองอาศั ยคลื่นในการเล น
ผูเลนสามารถเลนไดในทุกแหลงน้ํา ไมวาจะเปน อาว ทะเลสาป แมน้ํา ทะเล อางเก็บน้ํา ฯลฯ เมื่อผูเลนยืนอยูบน SUP
จะมองเห็นภาพมุมกวางของนา นน้ํา รวมถึงคลื่นที่กําลังเขามา เพราะผูเลนยื นอยูในตําแหน งสูงกว า สามารถมองเห็ น
ทองน้ําไดท้ังมุมลึกและมุมกวาง สถานที่เลน SUP ในประเทศไทยมีหลายแหงที่ไดรับความนิยมดังตอไปนี้ Taco Lake
(จ.สมุทรปราการ), SUP Station (จ.ปทุมธานี), Amara Watersports (จ.ชลบุรี), LET’S SUPBUDDY (จ.ชลบุรี), SUP
Tao (จ.สุ ร าษฎร ธ านี ) , Andaman Board Sports (จ.ภู เ ก็ ต ), Memories Beach Bar (จ.พั ง งา) และ SUP CNX
(จ.เชียงใหม) โดยแตละที่จะมีความนาสนใจและแตกตางกันออกไป ปจจุบัน SUP มีรูปแบบการเลนที่หลากหลาย เชน
SUP Touring, SUP Surfing, SUP Polo , SUP Racing นอกจากรูปแบบที่กลาวมาแลวนั้นยังมีการประยุกตกีฬา SUP
ใหเขากับกิจกรรมการออกกําลังกายอื่น ๆ อีกดวยนั่นคือ SUP Yoga ซึ่งเปนรูปแบบการเลนที่มีความนาสนใจ เนื่องจาก
เปนการผสมผสานระหวา งการเลน SUP กับโยคะเขา ดวยกัน (wesup, 2559) SUP Yoga คื อการเลนโยคะบนบอรด
เปรียบเสมือนเสื่อโยคะลอยอยูกลางน้ําผูเลนจะไดสัมผัสธรรมชาติ และบรรยากาศที่มีความเปนอิสระ สงบ และผอนคลาย
คนที่เลนโยคะบนบอรด จะชวยฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อบริเวณลําตัว เนื่องจากการเลนโยคะบนบอรดทําใหผูเลน
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ตอง ดึงแรงจากกลามเนื้อลําตัวมาใชมากกวาการเลนในสตูดิโอ และยังชวยฝกสมาธิเปนอยางดี เพราะดวยบอรดที่ไมนิ่ง
จึงตองมีการสรางความสมดุลในการทรงตัวเพื่อไมใหหลนจากบอรด พรอมกับการทําทาโยคะตาง ๆ ถือวาเปนสิ่งที่ทาทาย
ในการฝกโยคะ (easyogathailand, 2559) เพื่ อเป นการประชาสัมพั นธ กิจ กรรม กี ฬา การออกกํ า ลังกายทางน้ํ าที่ มี
ประโยชนตอรางกายและจิตใจ ดังที่กลาวมาแลวนั้นการประชาสัมพันธโดยใชสื่อที่เหมาะสมจะเปนการชวยเผยแพรขอมูล
SUP และ SUP Yoga ไดอยางดี สื่อ คือสิ่งที่ใชติดตอเชื่อมโยงถึงกั น หรือเปนการถายทอดขอเท็จจริ ง ความรูสึก และ
ทัศนคติ หรือ ทักษะความรู ข องผู ที่ตอ งการถ ายทอดไปยั งผูรั บ ข า วสาร โดยผ า นเทคโนโลยี ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ทั นสมั ย
สื่อจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปน ซึ่งตองมีความนาเชื่อถือทั้งเนื้อหาสาระและความถูกตอง สื่อวีดิทัศนเปนการเลา
เรื่องดวยภาพ ทําหนาที่หลักในการนํา เสนอ เสียงจะเขามาชวยเสริ มในสวนของภาพเพื่อให เข าใจเนื้ อเรื่อ งมากยิ่ ง ขึ้ น
วีดิทัศนเปนสื่อในลักษณะที่นําเสนอเปนภาพเคลื่อนไหวและสรางความตอเนื่ องของการกระทํา ของวัตถุจากเรื่องราว
ตาง ๆ สรางความรูสึกใกลชิดกับผูชม เปนสื่อที่เขาถึงงาย มีความรวดเร็ว (ประทิน คลายนาค, 2541) ดังนั้นคณะผูวิ จัย
มีความตองการที่จะทําสื่อ What’s SUP โดยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ SUP และ SUP Yoga อุปกรณ
การเลน เลนอยางถูกวิธีและปลอดภัยตามขั้นตอนการเริ่มเลนที่ถานทอดโดยผูมีประสบการณ ประโยชนที่จะไดรับ รวมถึง
แนะนําสถานที่เลนผานรูปแบบของสื่อวีดทิ ัศน
ทั้งนี้ คณะผูวิจัยเห็นถึงความสํา คัญของการผลิตสื่อวีดิทัศนป ระชาสัมพั นธกีฬาทางน้ําที่ จะเปนการให ข อ มู ล
ความรู เกี่ยวกับการเลน SUP และ SUP Yoga อยา งถูกตองและปลอดภั ย จึงตอ งการศึ กษาความพึงพอใจของนิ สิ ต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ที่ผลิต
ขึ้ น เนื่อ งจากนิสิ ต สาขาวิ ช าสื่อ สารมวลชนทางกีฬ า มี ความรู ในเรื่อ งของการผลิ ตสื่ อ สามารถทราบได ถึ ง คุ ณ ภาพ
ในการผลิตสื่อของคณะผูวิจัย นอกจากนี้นิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬามีความรูในเรื่องของกีฬาประเภทตาง ๆ
รวมถึงกีฬาทางน้ํา เพื่อเปนการนําขอมูลที่ไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษา โดยผูวิจัยจึงจะวัดความพึงพอใจ
ในด า นเนื้อ หา ภาพ เสี ยง และดา นเทคนิค การนํ าเสนอ เพื่ อ เป นแนวทางในการปรั บปรุ ง และพั ฒนาประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการนําเสนอกีฬา SUP และ SUP Yoga ผานสื่อวีดิทัศนตอไป
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP
ของนิสติ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

สมมติฐานงานวิจัย
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1. ระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ สื่ อ วี ดิ ทั ศ น What’s SUP ของนิ สิ ต สาขาวิ ช าสื่ อ สารมวลชนทางกี ฬ า
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา อยูในระดับมาก
2. ลักษณะทางประชากร ดานเพศแตกตางกัน สงผลใหความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ของนิสิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความแตกตางกัน
3. ลักษณะทางประชากร ดานชั้นปแตกตางกัน สงผลใหความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดิทัศนWhat’s SUP ของนิสิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชน
ทางกี ฬ า คณะวิทยาศาสตร การกี ฬา มหาวิ ทยาลั ยบู รพา เป นวิ จัยเชิง ปริ มาณ (Quantitative research) ใช วิ ธีการ
เชิงสํารวจ (Survey research) มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้

494
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

ผลการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ
ี

ประชากร
ประชากร คือ นิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปท่ี 1-4
ชั้นปท่ี 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 181 คน โดยชั้นปที่ 1 จํานวน 50 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 57 คน
ชั้นปที่ 3 จํานวน 40 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 34 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด แบงเปน
2 สวน คือ สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรดานเพศ และชั้นป สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มี
ตอการรับชมสื่อวีดิทัศนเรื่อง What’s SUP จํานวน 21 ขอ โดยมีคําตอบเปน 5 ระดับ และมีเกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ย
เพื่อแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้ 1.00 - 2.33 อยูในระดับนอย 2.34 - 3.67 อยูในระดับปานกลาง และ 3.68 5.00 อยูในระดับมากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content validity) ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 3
ทาน โดยมีคา ดัชนีที่ 0.82 และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) จํานวน 30 คน ไดคาเทากับ 0.84
การเก็บขอมูล
การแจกและเก็บ แบบสอบถาม ผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ของแบบสอบถามใหไ ด รับ ทราบ โดยใช
หองเรียน และจัดใหนั่งหางจากคนอื่นอยางนอย 2 เมตร เพื่อความเปนสวนตัว จากนั้นจะแจกแบบสอบถามพรอมซอง
เอกสาร และเมื่อตอบแบบสอบถามเปนที่เรียบรอยแลว ก็ให นําแบบสอบถามใส ซองพรอมปดผนึก และนํามาหย อนลง
กลองรับแบบสอบถามที่ผูวิจัยเตรียมไวให การตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จะใชเวลาโดยประมาณ 10 - 15 นาที
ซึ่งผูตอบแบบสอบถามขอถอนตัวไดโดยสามารถแจงผูวิจัยไดโดยตรงและไมมีผลใด ๆ ตอผูแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย
1. วั ต ถุ ป ระสงค ข อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต อ สื่ อ วี ดิ ทั ศ น What’s SUP ของนิ สิ ต สาขาวิ ช า
สื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
โดยรายงานด ว ยค า ความถี่ (Frequency) ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
2. วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจที่ มีตอสื่ อ
วี ดิทัศน What’s SUP ของนิ สิตสาขาวิ ชาสื่ อ สารมวลชนทางกี ฬ า คณะวิ ท ยาศาสตร การกี ฬ า มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
โดยใชสถิติการแจกแจงแบบอิสระ t-test (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA)

มห
าวิท
ยา

นิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับชั้นปที่ 1-4 จํานวน
181 คน เปนเพศชาย จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 66.3 และเพศหญิง จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 33.7 พบวา
สวนใหญศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี 2 จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 1 จํานวน
50 คน คิดเปนรอยละ 27.6 อันดับ 3 คือ ศึกษาอยูในระดับ ชั้นปที่ 3 จํานวน 40 คน คิดเปนร อยละ 22.1 และลํ า ดับ
สุดทายคือ ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 4 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ตามลําดับ
ผลสํ า รวจระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต สาขาวิ ช าสื่ อ สารมวลชนทางกี ฬ า คณะวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยบู รพา ที่มีตอการรับชมสื่อวิดีทัศน What’s SUP โดยภาพรวมของผู ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจ
อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และเมื่อพิจารณาแตละดานพบวา กลุมประชากรมี ความพึ งพอใจดานเนื้ อหา
และความพึงพอใจดานภาพมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ ยเทา กับ 4.42 รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานเทคนิคการนํา เสนอ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และดานสุดทายคือ ความพึงพอใจดานเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่มีตอการรับชมสื่อวิดีทัศน What’s SUP

𝑥̅

รายการ
1. ความพึงพอใจดานเนื้อหา
2. ความพึงพอใจดานภาพ
3. ความพึงพอใจดานเสียง
4. ความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอ
รวมเฉลี่ย

4.42
4.42
4.37
4.38
4.40

SD
0.51
0.48
0.55
0.51
0.46

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที่
1
1
4
3

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรดานเพศกับความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s
SUP พบวาลักษณะประชากรดานเพศที่แตกตางกันของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลตอความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP แตกตางกัน (ตารางที่ 2)

ชภัฏ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรดานเพศกับความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน
What’s SUP

𝑥̅

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

4.35
4.51

*นัยสําคัญทางสถิติ 0.05

SD
0.46
0.46

t
-2.19

P
0.03*

ลัยร
า

เปรี ยบเทียบความแตกตา งระหว า งลั กษณะประชากรด า นชั้ นป กับ ความพึ งพอใจในการรั บ ชมสื่ อ วิ ดีทัศ น
What’s SUP พบวาลักษณะประชากรดานชั้นปที่แตกตางกันของนิสติ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลตอความพึงพอใจในการรับชมสื่อวิดที ัศน What’s SUP ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรดานชั้นปกับความพึงพอใจในการรับชมสื่อวิดีทัศน
What’s SUP

𝑥̅

มห
าวิท
ยา

ชั้นป
1. ชั้นปที่ 1
2. ชั้นปที่ 2
3. ชั้นปที่ 3
4. ชั้นปที่ 4

4.53
4.42
4.29
4.31

SD
0.43
0.47
0.47
0.46

F
2.61

P
0.05

สรุปผลและอภิปรายผล

ความพึงพอใจตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และเมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา กลุมประชากร มีความพึงพอใจในดานเนื้อหา
และ
ความพึงพอใจในดานภาพมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 ลําดับที่ 2 คือ ดานเทคนิคและการนําเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.38 และลําดับที่ 3 คือ ความพึงพอใจในดานเสียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายดานพบวามี
รายละเอียดดังนี้
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ยา

ลัยร
า
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รำไ
พพ
รรณ
ี

1. ในดานเนื้อหา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.42 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีความพึงพอใจในดานเนื้อหาชัดเจน เขาใจงาย มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54
ลํ า ดับ ที่ 2 คื อ ดา นความสอดคล อ งของเนื้อ หากับ จุด มุ ง หมายของรายการ มี คา เฉลี่ ยเท า กั บ 4.44 ลํ า ดั บ ที่ 3 คื อ
ดานภาษาที่ใชเหมาะสมกับเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 ลําดับที่ ตามลําดับ
2. ดานภาพ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีความพึงพอใจในดานความสัมพันธระหวางภาพกับเสียงมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ ย
เทากับ 4.45 ลําดับที่ 2 คือ ดานภาพที่ใชสัมพันธกันตลอดทั้งเรื่อง และดานคุณภาพของภาพมีความคมชัด มีคาเฉลี่ ย
เทากับ 4.44 ลําดับที่ 3 คือ ดานความชัดเจนในการสื่อความหมายของภาพ มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.40 ตามลําดับ
3. ดานเสียง โดยภาพรวามผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีความพึงพอใจในดานความชัดเจนของเสียงบรรยายมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.44 ลําดับที่ 2 คือ ดานความชัดเจนของเสียงดนตรีประกอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ลําดับที่3 คือ ดานความสอดคลอง
ของเสียงดนตรีประกอบและเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ตามลําดับ
4. ดานเทคนิคการนํา เสนอ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 4.38 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีความพึงพอใจในดานความนาสนใจในการดําเนิ นเรื่องมากที่ สุด โดยมีคา เฉลี่ ย
เทากับ 4.42 ลําดับที่ 2 คือ ดานความชัดเจนของคําบรรยายใตภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ลําดับที่ 3 คือ ดานเทคนิค
การตัดตอภาพ และดานการใชมุมกลองมีความนาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ตามลําดับ
ลั กษณะประชากรดา นเพศต า งกั น ของนิ สิต สาขาวิ ชาสื่อ สารมวลชนทางกี ฬ า คณะวิ ท ยาศาสตร การกี ฬ า
มหาวิทยาลัยบู รพา มี ผลตอความพึงพอใจในการรับชมสื่ อวีดิทัศน What’s SUP ที่ แตกต า งกั น สอดคล องกั บ ทฤษฎี
การใช ประโยชน และความพึงพอใจจากสื่อ แคทซ (Katz, E., 1973) อธิ บายว า สภาวะสั งคมและจิ ตใจที่ แตกต า งกั น
ก อ ให มนุ ษ ย เกิ ด ความตอ งการที่ แ ตกต า งกั น และความตอ งการที่ แ ตกต า งกั น นี้ เ องทํ าให แ ต ล ะคนคาดคะเนว า สื่ อ
แตละประเภทจะสนองความพึงพอใจไดแตกตางกันออกไปดวย ดั้งนั้นลักษณะของการใชสื่อของบุคคลที่มีความตองการ
ที่ไมเหมือนกันและแตกตางกันออกไป ขั้นสุดทายคือความพึงพอใจที่ไดรับจากการใชสื่อแตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลอง
กับ การศึกษาของ ปรารถนา พานนาค และณัฐ ฐชุดา วิจิตรจามรี (2562) ไดศึกษาเรื่อง แรงจู งใจ พฤติกรรมการชม
และความพึ งพอใจตอ รายการของเกาหลีทางวีดิทัศนอ อนไลน Viu (Thailand) ผลการศึกษาพบว า ผู ชมที่ มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ และอายุ แตกตา งกั นมี แ รงจู ง ใจในการรั บ ชมวี ดิ ทั ศ น อ อนไลน Viu แตกต า งกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สงผลตอพฤติกรรมการรับชมซึ่งจะสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการรับชม
วีดิทัศนออนไลน Viu โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP มากกวาเพศชาย อาจเกิดจาก
สื่อวีดิทัศนมีเนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับ SUP Yoga จึงจะสอดคลองกับการศึกษาของ ตอ อวตารกุล ไดศึกษาเรื่องปจ จั ย
ที่ ส ง ผลต อ การเรีย นโยคะของผู เ รี ย นในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว า ผู เ รี ย นส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง
และผลความความพึงพอใจที่อยูในระดับมากจึงสอดคลองกับทฤษฎีของแคทซ (Katz, E., 1973) ที่ไดกลาวไววา การไดรับ
ความพึงพอใจจากสื่อมีจุดกําเนิดมาจากสภาวะทางจิตใจและสังคมที่มาจากความตองการซึ่งจะกอใหเกิดความคาดหวัง
จากสื่อแลวเกิดผลตามมา ผูรับสารอาจไดรับความพึงพอใจที่สามารถสนองความตองการไดดังเชน กลุมประชากรที่รับชม
วีดิทัศน What’s SUP สามารถสนองความตองการของตนเองได จึงทําใหเกิดความพึงพอใจในการรับชม และมีพฤติกรรม
รับชมมากขึ้น ก็จะยิ่งทําใหเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ลักษณะประชากรดา นชั้นป ตางกัน ของนิสิตสาขาวิ ชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิ ทยาศาสตร การกี ฬ า
มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลตอความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP ที่ไมแตกตางกัน โดยสาเหตุที่ร ะดับ
ความพึงพอใจไม แตกตางกั น อาจเนื่องจากกลุมประชากรเป นนิสิตที่เรี ยนในหลั กสู ตรเดี ยวกั น แตละชั้ นป มีค วามรู
ความสนใจ ความพึงพอใจ สภาพแวดลอมและประสบการณในด า นต า ง ๆ ที่ ใกลเคี ยงกั น อาจทํา ให ความพึ งพอใจ
ในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP ไมแตกตางกัน ซึ่งความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติในทางที่ดขี องบุคคลที่มี
ตอสิ่งที่ปฏิบัติ รวมปฏิบัติ หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ โดยผลตอบแทนที่ไดรับ รวมทั้งสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เปนปจจัยทําใหเกิดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ (ปริญญา จเรรัชต และคณะ, 2556) ซึ่งปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ
ของนิ สิตแต ละชั้ นปอ าจทํ า ใหนิ สิ ต มีค วามสนใจที่ใ กลเ คี ย งหรื อ สนใจในเรื่ อ งเดี ยวกั น นอกจากนั้ น ความพึ งพอใจ
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เปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางไร
ถ า มี ความคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับ การตอบสนองดว ยดีจะมีความพึ งพอใจมาก แตในทางตรงกันข าม
อาจผิ ดหวั ง หรื อ ไมพึ ง พอใจเปน อยา งยิ่ ง เมื่ อ ไม ไ ด รับ การตอบสนองในสิ่ง ที่ คาดหวั ง ไว (กฤษฎา กิ จ ฉลอง, 2553)
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อุษณีย ดานกลาง (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูชมวิ ดีโอ
คอนเทนทบนสื่อสังคมออนไลน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยความแตกตางของระดับการศึกษาไมมีอิทธิตอความพึงพอใจ
ในการรับชมวิดีโอคอนเทนทผานสื่อสังคมออนไลน
1. การทําวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะนิสิตสาขาวิ ชาสื่ อสารมวลชนทางกีฬาเทานั้ น ในการวิจัยครั้ง ต อ ไป
ควรทําการศึกษาและเก็บขอมูลจากกลุมผูชมที่ หลากหลายมากขึ้ น เพื่อให เกิ ดความเปรี ยบเที ยบและได ขอ มูลมาใช
พัฒนาการผลิตสื่อวีดิทัศนตอไป
2. ควรเพิ่ มชอ งทางการเผยแพร ประชาสัมพันธสื่อ วีดิทัศน What’s SUP ในรูป แบบสื่ อออนไลนที่สามารถ
เขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว เพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจตอไป

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป

ลัยร
า
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1. ควรมี ก ารผลิ ต สื่ อ วี ดิ ทั ศ น ที่ มี เ นื้ อ หากิ จ กรรม กี ฬ าชนิ ด อื่ น ๆ ที่ กํ า ลั ง ได รั บ ความนิ ย ม ที่ จ ะเป น การ
ประชาสัมพันธในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงกีฬาไดมากขึ้น
2. ควรมีการวิจัยในรูปแบบผสมผสาน เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการสํารวจ
และใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเทานั้น ดังนั้นหากมีผูสนในที่จะศึกษาในครั้งตอไปการวิจัยแบบผสมผสานระหวาง
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ (Mixed Method Research) โดยเป น การใช วิ ธี ก ารสํ า รวจด ว ยแบบสอบถาม
และทําการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณกลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบขอเท็จจริง และเนื้อหาสําหรับผลิ ตสื่ อ
วีดิทัศนอยางละเอียด
3. ควรเพิ่มการศึกษาเรื่องการรับรูประโยชนหลังจากการรับชมสื่อวีดิทัศนทางกีฬาเพื่อเปนขอมูลในการพัฒ นา
เนื้อหาของสื่อวีดิทัศนทางกีฬาแตละชนิดตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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การวิ จัย นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ กษาปจ จัย ที่มีผลต อ การตั ดสิ นใจซื้อ น้ํ า ตาล Low GI ของผู บริ โ ภคในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ศึกษาคือ
ประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจก
แจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Average) และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic
Regression)
จากการเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 – 34 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพ พนั กงานบริษั ทเอกชน และมี ร ายไดเ ฉลี่ ยต อ เดือ นอยู ที่ 15,000 – 25,000 บาท โดยมี
พฤติกรรมในการซื้อน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ มีความถี่ในการซื้อน้ําตาลนานกวา 1 เดือน/ครั้ง โดยปริมาณที่ซื้อเปนประจํา
คือขนาด ถุง 1 กิโลกรั ม ราคาที่ซื้อ นอ ยกว า หรือ เทา กั บ 27 บาท มีวัตถุประสงค ในการซื้ อ เพื่ อ นํ าไปปรุ งรสอาหาร
ตราสินคาที่เลือกซื้อเปนประจําคือตรามิตรผล โดยซื้อน้ําตาลจากรานสะดวกซื้อ เชน 7-eleven, แฟมิลี่มารท เปนต น
มีการตัดสินใจซื้อน้ําตาลจากคุณภาพและความสะอาดของน้ําตาล สวนเหตุผลในการซื้อคํานึงถึงเกี่ยวกับราคาที่เหมาะสม
มากที่ สุ ด มี ค วามรู สึ ก เฉย ๆ ในการบริ โ ภคน้ํา ตาล ซึ่ ง ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ ไ ม มี ภ าวะเสี่ ย งต อ โรคที่ มี ผล
ตอการบริโภคน้ําตาล และหากมีความตองการลดการบริโภคน้ําตาลจะใชวิธีการลดปริมาณน้ําตาลในการทานแตละครั้ง
ผลการวิเคราะห โดยใชแบบจําลองโลจิต (Logit Model) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสิ นใจซื้อน้ําตาล Low GI ได แก
ปจจัยดานอายุ ทั ศนคติตอคุณคา ทางโภชนาการ การอยากมีสุขภาพดี ราคาที่ ซื้อ ร านค าที่ ซื้อ และป จจัยด า นราคา
มีผลตอการตัดสินใจซื้อ น้ําตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: พฤติกรรม, การตัดสินใจซื้อ, น้ําตาล Low GI
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มห
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ยา

The objective of this research was to investigate factors that influence on consumers’
purchasing decision of low GI sugar in Bangkok using primary data. A questionnaire was used as a tool
for data collection. The sample for the study was composed of 4 0 0 people who live in Bangkok. The
data were analyzed using frequency, percentage, average, and logistic regression analysis.
The result showed that most of the respondents comprised female aged between 25 - 3 4
years old, graduated with bachelor's degree, worked as employees of private companies and earned
average monthly income of 15,000 - 25,000 Baht. They purchased pure refined sugar less than once a
month and mainly used it as seasoning. The quantity of sugar regularly purchased was a 1 kg bag. The
purchase price was less than or equal to 27 baht. The frequently purchased brand was Mitr Phol which
was purchased at convenience stores, such as 7-Eleven and Family Mart. The quality and purity of the
sugar affects their purchasing decisions whereas the most reasonable price was considered as their
reasons for their purchases. They felt indifferent in the consumption of sugar. The majority of the
respondents were not at risk of disease caused by sugar consumption. And if they need to reduce sugar
consumption, they will limit their sugar intake. The analysis using logit model indicated that the
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purchase decision of low GI sugar was influenced by age, attitude towards nutrition, health
consciousness, price and convenience store. However, the price was correlated with the consumers'
decisions to purchase low GI sugar in Bangkok significantly.
Keywords: Behavior, Purchase decision, Low GI sugar
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ปจจุบันคนไทยมีผูปวยเปนโรคตาง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากน้ําตาลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนเหตุมาจากอาหารที่มี
ปริ ม าณน้ํ า ตาลสูง ซึ่ง จากขอ มูลของ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน)
ไดทําการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสํารวจอนามัย
และสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2556 และป 2560 ซึ่งมีกลุมตัวอยางประมาณ 28,000 ครัวเรือน พบวา
คนไทยใหความสํ าคัญการกับเลือกรับประทานอาหารตามปจจัยความชอบ รสชาติ รวมถึ งความอยากทาน มากกว า
คุณภาพของอาหาร โดยผลการสํา รวจคนไทยมีสัดสวนการทานรสหวานเพิ่ มขึ้นจากร อยละ 11.2 ในป 2556 มาเป น
รอยละ 14.2 ในป พ.ศ. 2560 (Economic Intelligence Center (EIC), 2019) เชนเดียวกับสํานักกองทุนการสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ พบวาคนไทยบริโภคน้ําตาลเกินมาตรฐานของกรมอนามัยโลก ซึ่งบริโภคสูงสุดถึง 20 ชอนชาตอวัน
สงผลใหคนไทยเปนโรคไมติดตอที่เรื้อรัง (Non-Communicable Diseases, NCDs) เพิ่มขึ้น เชน โรคเบาหวาน โรคอวน
โรคหัวใจ โรคความดัน โรคหลอดเลือดหัวใจ เปนตน ซึ่งจากขอมูลแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมของคนไทยชอบรับประทาน
รสหวาน รวมถึงความเคยชินของคนไทยในการใชน้ําตาลเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารทําใหไมสามารถหลีกเลี่ ยง
การใชน้ํา ตาลได จึงทําใหผูป ระกอบการคิดผลิตภัณฑที่ออกมาทดแทนน้ําตาล เชน หญาหวาน น้ําตาลเทียม เป นตน
แตผลิตภัณฑทดแทนความหวานเหลานี้ ก็ ไมสามารถทดแทนได อยางแท จริงเนื่ องจากรสชาติตา งไปจากน้ํ าตาลปกติ
จึงทําใหมีการพัฒนาน้ําตาลออยที่มีคาดัชนีน้ําตาลต่ําที่จะชวยลดผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับน้ําตาล Low GI ในประเทศไทยยังคงเปนตลาดเฉพาะที่ไมไดรับความนิยมจากกลุมผูบริโภคโดยทั่วไป
ดังนั้น การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI จึงเปนสิ่งที่นาสนใจและมีความสําคัญตอธุรกิจ
ในอนาคตสํ าหรับ กลุ ม ผู บ ริ โภคที่ ใส ใจในสุข ภาพที่มี ความตอ งการใชน้ํ า ตาลที่ดีต อ สุ ข ภาพ หรือ ในรู ป แบบ Low GI
ในการประกอบอาหาร เพื่อเปนผลักดันผลิตภัณฑที่มีน้ํา ตาลที่ไ ม มีผลกระทบตอสุขภาพให สามารถเขาถึ งผูบริ โภคได
โดยภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนํา ขอมูลไปใช ในการผลั กดั นสงเสริมการบริ โภคให กับประชาชน รวมถึง
สงเสริมผูประกอบการใหมีการผลิตน้ําตาล Low GI ออกสูผูบริโภคมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห
าวิท
ยา

1. เพื่อวิเคราะหถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ําตาลของผูบริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI ของผูบริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วิธีดําเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิ จัย ครั้ งนี้ ใชการศึ กษาเชิ งสํ า รวจ โดยใช แบบสอบถามเป นเครื่อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ซึ่ ง ทํ า การสุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น ประชากรที่ เ ป น ผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชการคํานวณสูตรการหาขนาดตัวอยางที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนชัด กําหนดคาความเชื่อมั่น
ที่ 95% คาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% คํานวณไดจากสูตรของ ของ W.G. Cochran (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549: 74)
จะได ข นาดของกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ หมาะสมอยู ที่ป ระมาณ 400 ตั ว อย า ง โดยแบบสอบถามจะแบ ง ออกเป น 4 ส ว น
ประกอบดวย แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล, พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของกลุมตัวอยางตอการซื้อน้ําตาล, ทัศนคติ
และความรูความเขาใจเกี่ยวกับน้ําตาล Low GI, พฤติกรรมของผูบริโภคน้ําตาล Low GI, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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e β0+ β1X
1+ e β0+ β1X
โดย 0≤ E(Y) ≤1 ;
เมื่อ (Y) คือ ความนาจะเปนของการซื้อ
P(Y) =

รำไ
พพ
รรณ
ี

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางจัดจํา หนา ย
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของการศึ กษาวิ จัยในครั้ งนี้ แบงเปน 2 สวน ได แก การวิเคราะหเชิงพรรณนา คิ ดจาก
คาเฉลี่ย รอยละ อัตราสวน และการวิเคราะหขอมู ลเชิงปริมาณ โดยใช แบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยโลจิ สติ ก
(Logistic Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ กําหนดใหตัวแปรตาม
หรือ y มีคาเพียง 2 คา คือ ไมซ้อื เทากับ 0 และ ซื้อ เทากับ 1 ความสัมพันธจะอยูในรูป ดังนี้
(1)

(2)

ชภัฏ

ตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว โดยจะมีความสัมพันธระหวาง x และ y ดังนี้
P(Y) =
e β0+ β1x1+……+ βnxn
1+ eeβ0+β1x1+……+ βnxn

จากสมการความสัมพันธดังกลาว โดยปรับรูปในรูปแบบของ Odd Ratio คือ โอกาสที่จะซื้อ (y=1) กับโอกาส
ที่จะไมซื้อ (y=0)
Log (odds of P) =logit(P) = β0+β1X+…+ βnXn+𝜀
(3)

ลัยร
า

เมื่อ P คือ ความนาจะเปนที่จะซื้อ
β0 คือ คาของ y เมื่อ x เทากับ 0
βn คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เมื่อ xn เปลี่ยนเปน 1 หนวย โดยที่ตัวแปรอิสระอื่น ๆ คงที่
𝜀 คือ ความคลาดคลื่อนของการพยากรณ

โดยกําหนดแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI ให 𝑦𝑖 = 0 ถา ไมซื้อ, 𝑦𝑖 = 1 ถา ซื้อ

มห
าวิท
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𝛽0– 𝛽13 คือ คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ ที่จะทําการประมาณคา และมีรายละเอียดของแตละตัวแปร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ลําดับ ตัวแปรตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
1
เพศ
2
อายุ

3

รายได

คําอธิบาย
ตัวแปรหุน: เพศชาย = 1, เพศหญิง = 0
ตัวแปรหุน ซึ่งกําหนดใหอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป เปนฐานของ
อายุ ดังนี้ : ประชาชนที่มีชวงอายุมากกวา 40 ป = 1,
ประชากรที่มีชวงอายุตั้งแต 20 ป ถึงอายุ 39 ป = 0
ตัวแปรหุนกําหนด ซึ่งกําหนดใหรายไดมากกวา 50,001 บาทขึ้น
ไป เปนฐานของรายไดอื่น ๆ ดังนี้:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตัวแปรตัวแปรตาม

4
6
7
8
9

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
อยากมีสุขภาพดี
การเปนโรคเบาหวาน
การมีปญหาดานสุขภาพ
ทัศนคติตอคุณคาทางโภชนาการ

คําอธิบาย
ไมเกิน 20,000 บาท = 1, อื่น ๆ = 0
20,001 - 30,000 บาท = 1, อื่น ๆ = 0
30,001 - 40,000 บาท = 1, อื่น ๆ = 0
40,001 - 50,000 บาท = 1, อื่น ๆ = 0
มากกวา 50,001 บาทขึ้นไป = 1, อื่น ๆ = 0
ตัวแปรอัตราสวน: จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ตัวแปรหุน: ใสใจสุขภาพ = 1, ไมใสใจสุขภาพ = 0
ตัวแปรหุน: เปน = 1, ไมเปน = 0
ตัวแปรหุน: มีปญหา = 1, ไมมีปญหา = 0
ตัวแปรหุน: มีความรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการ = 1, ไมมีมี
ความรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการ = 0

ผลการวิจัย

ชภัฏ

10
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
11
ปจจัยดานราคา
12
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
13
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
หมายเหตุ: อายุ แบงจาก Generation X และ Generation Y

รำไ
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รรณ
ี

ลําดับ
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ลัยร
า

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 – 34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท
ผลการศึ กษาพฤติ ก รรมการซื้ อ น้ํา ตาลของผู ตอบแบบสอบถาม สรุ ป ได วา ผู ตอบแบบสอบถามส ว นใหญ
ซื้อน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ มีความถี่ในการซื้อน้ําตาลนานกวา 1 เดือน/ครั้ง โดยปริมาณที่ซื้อเปนประจําคือขนาด ถุง 1
กิโลกรัม ราคาที่ซ้ือนอยกวาหรือเทากับ 27 บาท มีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อนําไปปรุงรสอาหาร ตราสินคาที่เลื อกซื้ อ
เปนประจํา คื อ ตรามิตรผล โดยซื้อน้ําตาลจากรา นสะดวกซื้อ เช น 7-eleven, แฟมิลี่มารท มี การตั ดสินใจซื้ อน้ํ า ตาล
จากคุณภาพและความสะอาดของน้ําตาล สวนเหตุผลในการซื้อคํานึงถึงซื้อราคาที่เหมาะสมมากที่สุด มีความรูสึกเฉย ๆ
ในการบริโภคน้ําตาล ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีภาวะเสี่ยงตอโรคที่มีผลตอการบริโภคน้ําตาล และหากความ
ตองการลดการบริโภคน้ําตาลจะใชวิธีการลดปริมาณน้ําตาลในการปริมาณแตละครั้ง
ผลการศึกษาความรูความเขาใจและทัศนคติเกี่ยวกับน้ําตาล Low GI ของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับน้ําตาล Low GI ในระดับมาก มีคะแนนอยูที่ระหวาง 6-10 คะแนน
ในส ว นทั ศ นคติ ต อ น้ํา ตาล Low GI ของผูตอบแบบสอบถาม สรุป ได ว า ผู ตอบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ห็ น ด ว ยกั บ
การบริ โ ภคน้ํา ตาล Low GI โดยในอนาคตจะเลือ กซื้ อ น้ํา ตาล Low GI เพื่ อ บริ โ ภค และเห็ น ด วยว าน้ํ า ตาล Low GI
มีคุณคาทางอาหารสูงกวาน้ําตาลทั่วไป
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต (Logit Model)
ตัวแปร
B
S.E.
เพศ
อายุ
รายได

-0.528
-1.456**
0.353

0.347
0.524
0.446

Wald
2.315
7.713
.626

Sig.

Exp(B) Marginal
Effect
0.128 .590
-0.046
0.005 .233
-0.127
0.429 1.423
0.031
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ทัศนคติตอคุณคาทางโภชนาการ
อยากมีสุขภาพดี
การมีปญหาดานสุขภาพ
ราคาที่ซื้อ
รานคาที่ซื้อ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
Constant
Chi-Square
-2 Log Likelihood
R Square

2.430***
0.942**
0.550
1.432**
0.996**
-0.491*
1.332***
-0.797*
0.094
-0.028
112.91
228.704
.428

S.E.

Wald

Sig.

Exp(B) Marginal
Effect
11.356 0.212
.390
-0.082
1.733
0.048
4.186
0.125
2.709
0.087
.612
-0.043
3.789
0.116
.451
-0.070
1.099
0.008
.973
-0.046

รำไ
พพ
รรณ
ี

ตัวแปร

0.383 40.202 0.000
0.445 4.491 0.034
0.349 2.487 0.115
0.498 8.271 0.004
0.446 4.987 0.026
0.278 3.131 0.077
0.364 13.381 0.000
0.452 3.108 0.078
0.402 .055 0.815
0.977 .001 0.977

ชภัฏ

*** มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01, ** มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05, * มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ การตัดสินใจซื้อ น้ําตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิ ธี
วิเคราะหแบบจําลองโลจิต (logit Model) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ น้ําตาล Low GI ไดแก ปจจัยดานอายุ
ทัศนคติตอคุณคาทางโภชนาการ การอยากมีสุขภาพดี ราคาที่ซ้อื รานคาที่ซื้อ และปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อ น้ําตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ

ลัยร
า

สรุปผลและอภิปรายผล
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ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ น้ําตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิ ธี
วิเคราะหแบบจําลองโลจิต (logit Model) โดยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ประกอบดวย ทัศนคติตอคุณคาทางโภชนาการ และปจจัยดานราคา
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ประกอบดวย อายุ อยากมีสุขภาพดี ราคาที่ซ้อื และรานคาที่ซ้ือ และที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.10 ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาปจจัยพบวา กลุมตัวอยางที่อายุนอยกวามีโอกาสในการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI
มากกวาคนที่อายุมากเทากับ 0.233 ซึ่งโอกาสในการตัดสินใจซื้อลดลง เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นทุก 1 ป สอดคลองกับงานวิ จัย
ของ ณัฐธิดา ศรีวิเชียร (2561) ที่พบวา กลุมคนที่อยูในวัยทํางานที่มีอายนอยจะมีโอกาสตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ มมากกวา
กลุมคนวัยทํางานที่มีอายุมาก เนื่องจากกลุมคนวัยทํางานที่มีอายุนอยเปนกลุมที่ชอบการทดลองสินคาใหมตางจากกลุม
คนวั ย ทํ า งานที่ มี อ ายุ ม าก ในป จ จั ย ด า นทั ศ นคติ ต อ คุ ณ ค า ทางโภชนาการ พบว า คนที่ มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ค า
ทางโภชนาการมากกวาจะตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI มากกวาคนที่ไม มีความรู โดยโอกาสในการซื้อยอมเพิ่มขึ้ นตาม
ความรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการที่มีเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ณมน โชติฐิตพร (2562) ที่ทําการศึกษาปจจัย
ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ นใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารกลุ ม ความงามทางอิ นเทอร เ น็ ต ของพยาบาลวิ ช าชี พ พบว า อายุ
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารกลุมความงามของพยาบาลวิชาชีพ โดยอายุนอยกวามีการซื้อ
ผลิตภั ณฑ เสริมอาหารมากกวา เนื่อ งจากลั กษณะของผลิ ตภั ณฑที่ ศึ กษานั้ น เป น ที่ ส นใจในกลุ มตั ว อย า งที่ อ ายุ นอ ย
ตามคานิยมในการรักสวยรักงาม ในสวนปจจัยดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI สอดคลองกับงานวิ จัย
ของ กัญญพิชา วรไพสิฐกุล (2560) มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องดื่มพรอมดื่มที่ชวยควบคุมน้ําหนักมากที่สุด
โดยผูบริโภคคาดหวังเรื่องผลิตภัณฑที่มีราคาเหมาะสมกับปริมาณ คุณประโยชน และสรรพคุณ
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เอกสารอางอิง
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จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ น้ําตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการศึกษาพบวา คนที่มีความรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการมากกวาจะตั ดสิ นใจซื้อน้ํ าตาล Low GI
มากกวาคนที่ไมมีความรู ดังนั้น การใหความสําคัญกับการใหขอมูลที่เปนประโยชน อาทิ คุณคาทางโภชนาการของน้ําตาล
Low GI เปนสิ่งที่ควรตองใหความสําคัญ หากตองการใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีและตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI มากขึ้น
2. ผู ผลิตและผูป ระอบการที่ ตอ งการส ง เสริ ม การตลาด ควรจะมุ ง เน น ตลาดในกลุ มของคนวั ยทํ า งานที่ มี
การศึกษาที่สูงขึ้น เนื่องจากการศึกษาที่สูงขึ้นมีโอกาสที่จะซื้อน้ําตาล Low GI มากขึ้น อาจเนื่องมาจากวาผูที่มีการศึกษา
สูงยอมมีโอกาสที่จะไดเรียนรูถึงคุณประโยชนของการบริโภคผลิตภัณฑ Low GI มากกวา
3. ควรมีการตั้งราคาน้ําตาล Low GI ที่มีความเหมาะสมกับปริมาณและประโยชนที่ไดรับของน้ําตาล Low GI
โดยผูประกอบการสามารถกําหนดราคาที่สูงกวาน้ําตาลทรายขาวทั่วไป เพราะจากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีแนวโนม
จะตัดสินใจซื้อมากขึ้นหากน้ําตาลราคาสูงกวาน้ําตาลปกติ แสดงใหเห็นวาราคาเปนปจจัยที่แสดงถึงความนาเชื่อถือ หรือ
ความพรีเมี่ยมของสินคา ผูบริโภคมีความคิดเห็นวาราคาคุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑน้ําตาลทั่วไป
4. จากการศึกษาพบวา รานที่จําหนายมีผลตอการตัดสินใจซื้อ หากมีรานคาที่จําหนายมาก โดยผูประกอบการ
ควรใหความสําคัญกับชองทางในการจัดจํา หนาย หากผูบริโภคเขาถึงงาย หรือมีชองทางในการจัดจําหนายที่ผูบ ริ โภค
สามารถซื้ อ ไดสะดวกยอ มเพิ่ ม โอกาสในการตัด สิ นใจซื้ อ น้ํ า ตาล Low GI มากยิ่ ง ขึ้ น โดยประเภทร า นค าที่ ผูบ ริ โ ภค
มีพฤติกรรมการซื้อมากที่สุดคือรานคาประเภทรานสะดวกซื้อ เชน 7-eleven, แฟมิลี่มารท เปนตน
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การพัฒนาระบบโลจิสติกสผลไมออนไลนเพื่อลดตนทุนคาขนสง
ตนทุนการเก็บสินคาคงคลัง และตนทุนการบริหารจัดการ
The Development of Online Fruit Logistic System
for Reducing Transportation Cost, Inventory Cost and Administrative Costs
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บทคัดยอ

ชภัฏ

การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค เพื่อการศึกษาประเด็นการพัฒนาการใชเทคโนโลยีระบบโลจิ สติ กสผลไมออนไลน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของผูคาผลไมออนไลนและการตอบสนองความตองการของลูกคา รวมทั้งการเพิ่ ม
ความปลอดภั ยและความนา เชื่ อ ถื อในกระบวนการนํ า ส ง สิ นค า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ลใช เ ชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
จากการสัมภาษณเชิงลึกแบบไมเปนทางการชนิดกึ่งมีโครงสราง โดยคา I.O.C. เทากับ 1.00 คัดเลือกกลุมประชากรโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงแบบลูกโซเปนผูคาผลไมออนไลนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 50 คน พบวา ระบบโลจิสติกสสามารถลดตนทุน
การผลิ ต ต น ทุ น เงิ น ลงทุ น ต น ทุ น การบริ ห ารจั ด การ และต น ทุ น ทางการตลาดของผู ค า ผลไม อ อนไลน ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถทางดานการแขงขันและสรางโอกาสในตลาดออนไลนเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: ระบบโลจิสติกส การคาผลไมออนไลน การบริหารตนทุน

Abstract
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า

This research aimed to examine the use of logistic system technology for increasing
competitiveness in serving the customers' needs and for upgrading safety and credibility of delivery
process. A semi-structured, in-depth interview with I.O.C. value of 1.00 was used for collecting the data.
The samples derived from snowball selection were 50 online fruit traders in Chanthaburi province. The
results showed that logistic system effectively enabled the samples to reduce their production cost,
investment cost, administrative costs, and marketing cost; meanwhile, it increased competitiveness and
opportunities for online market.
Keywords: Logistics system, online fruit Trade, cost management

ดวยแรงผลักดันจากการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม กับความล้ําสมัยและความฉลาดทางเทคโนโลยี
ที่นํามาใชในธุรกิจทุกประเภทสงผลตอการสรางศักยภาพและขีดความสามารถของนักธุรกิจการคาอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรผูคาสินคาทางการเกษตรมีความจําเปนตองเรงสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ตองเพิ่มความนาเชื่อถือและ
ตองการตอบสนองที่รวดเร็วตอตลาด ซึ่งตองพัฒนาตัวเองดวยเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุ น
การบริหารจัดการธุรกิจการคาผลิตผลการเกษตรดานตางๆ อันไดแก ตนทุนคาขนสง ตนทุนการเก็บสินคาคงคลัง ตนทุน
การบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานการคาผลผลิตการเกษตร
จันทบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในเศรษฐกิจการคาผลไมที่สําคัญอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก เนื่องดวยพื้นที่โดยรวม
เปนการปลูกผลไมประเภททุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไยและผลไมเศรษฐกิจประเภทอื่น ๆ เกษตรกรชาวสวนผลไมได
ปรับตัวจากการผลิตและขายผลไมแบบดั้งเดิมคือขายสงและขายปลีก เปลี่ยนเปนการใชเทคโนโลยีเขามาชวยให การผลิต
และการคาผลไมไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อใหการคาผลไมและพืชผลทางการเกษตรไดมีการขยายตลาดมากขึ้นและ
ผลผลิ ตถึ งมือ ลู ก คา อย า งมี คุณ ภาพและลดต นทุน ทุ กขั้ น ตอน ดั งนั้ นเกษตรกรได ใ ช เ ทคโนโลยี เพื่ อ การค าในระบบ
อินเตอรเน็ทออนไลนที่มีความเชื่อมโยงกันระหวางหนาราน หลังราน การขนสงและการชําระเงินเพื่อสรางความสามารถ
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ดา นการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ จากรายงานขา วเกี่ยวกั บการคาผลไม ออนไลนโดยเฉพาะผลไม ประเภททุ เรี ย น
ซึ่งพบวาประเทศไทยขายทุเรียนผานระบบออนไลนไปยังประเทศจีนจํานวน 25 ตัน (11,200 ลูก) สูเมืองซีอานเมืองเอก
ของมณฑลส า นซี ใ นภาคตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของจี น ดว ยกลยุ ท ธ ใ หม ร ะบบสั่ ง ซื้ อ ล ว งหน า (Pre order platform)
ผานระบบออนไลนโดยเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 โดยใชเวลาขายออนไลนเพี ยง 45 นาที (ไทยพีบีเอส, 2564: ออนไลน)
แต สิ่งที่ สํา คั ญ ที่ ยัง คงเป นป ญ หาสํา หรั บ เกษตรกรผู คา ผลไม คื อ การบริ หารจั ดการด า นโลจิ ส ติ กส ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อั น เป นป ญ หาหลั ก ใน 3 สว น(อัญ ชลี, 2562: 71-81) คื อ 1) ป ญ หาด านต น น้ํ า คือ เกษตรกรมี ผ ลผลิ ต จํ า นวนมาก
และมี ความต อ งการชอ งทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น และตอ งการขายผลไมใ นราคาสู ง ไม ถู ก กดราคาจากพ อ ค า คนกลาง
และลูกคาปลายทางเนื่องจากสินคาไมมีคุณภาพตามความตองการ 2) ปญหาดานกลางน้ํา คือ ระบบขนสง ตนทุนขนสง
สูงถึง 14% จากมูลคาสินคา ซึ่งการบริหารจัดการการเชื่อมโยงการบริการของภาคอุตสาหกรรมการขนสงในการสร าง
มูลคาการขนสงและบริการขนสงผลไมสรางปญ หาให กับเกษตรกรผูคา ผลไม เชนผูรับ สิ นค าปลายทางโอนชํ าระเงิ น
คาสินคากอน แตปฏิเสธการรับสินคา เหตุเพราะสินคาไมมีคุณภาพ บริษัทไมสามารถสงคื นได ปญหาบรรจุภัณฑ ไม ได
มาตรฐาน การจัดเก็บผลไมและระยะเวลาการขนสงไมสามารถควบคุมได 3) ปญหาดานปลายน้ํา คือ ลูกคาตองการสินคา
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคา ระยะเวลาการรับสินคาและการบริโภคเหมาะสมตามความตองการและความพึงพอใจในการบริโภค
ของแตละคน สิ่งที่เกษตรกรผูคาผลไมตองการคือการรูถึงการใชเทคโนโลยีที่สามารถทําใหการบริหารจัดการการคาผลไม
เพื่อการลดตนทุนตางๆ ดานการคาผลไมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดัง นั้น การศึ ก ษาถึง ความต อ งการใช เทคโนโลยี ดา นโลจิ ส ติ ก ส สามารถแก ป ญ หาด า นการบริ ห ารจั ด การ
เพื่ อ ลดตนทุ น โลจิ สติ กส ไดอ ยา งมีป ระสิท ธิ ภาพอั นได แ ก ต นทุ นคา ขนสง ตน ทุ นการเก็ บ สิ น ค า คงคลั ง และต น ทุ น
การบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในการตอบสนองความตองการของลูกคา รวมทั้ง
เพิ่มความปลอดภัยและความนาเชื่อถือในกระบวนการนําสงสินคา และเพื่อเพิ่มชองทางการตลาดของเกษตรกรผูคาผลไม

มห
าวิท
ยา

กรอบแนวคิด

ลัยร
า

1) เพื่อศึ กษาการใชระบบเทคโนโลยีโลจิสติ กสสําหรั บ การลดตนทุ นโลจิ สติ กส ด า นตนทุนค าขนสง ตนทุ น
การเก็ บ สิ นค า คงคลั ง และตน ทุ น การบริ ห ารจั ดการเพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขั น ของธุ ร กิ จ ในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและความนาเชื่อถือในกระบวนการนําสงสินคา
2) เพื่อศึกษาการใชระบบเทคโนโลยีโลจิสติกสสําหรับเพิ่มชองทางการตลาดของเกษตรกร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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วิธีดําเนินการวิจัย
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า
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1. การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการใชกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจําเปนโดยใชตัวอยางแบบเจาะจง
และตามจุด มุง หมาย (Purposive sampling) (ศักดา ศิลปาภิ สันทน, 2559: 163-168) สถิ ติบ รรยาย (Descriptive
Statistics) ได แ ก ค า ความถี่ ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มีความยืดหยุนสูงจากการเก็บขอมูลรายบุคคลจํานวน
50 คนโดยการสัมภาษณเชิงลึก(in-depth interview) และการสังเกต (Observation) และใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content Analysis) (รั ตนะ บั วสนธ , 2558: 89-151) และนํา เสนอแบบบรรยายเน น เนื้ อ หาตามที่ ป รากฏ ไม เ น น
การตีความหรือการหาความหมายที่ซอนไวเบื้องหลัง
2. ประชากร ผูวิจัยดําเนินการคัดเลือกประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชวิธีคนหาแบบ
ลู ก โซ (Snowball Selection) (สรายุ ท ธ เสงี่ ย ม, 2560: 165-166) ไม อ าศั ย ความน า จะเป น (Non Probability)
(รั ตนะ บั วสนธ, 2558: 96-99) โดยคัดเลื อ กบุ ค คลที่ มี คุณสมบั ติ เป นผู ป ระกอบการค า ผลไม อ อนไลน จั งหวั ดจั นทบุ รี
คือ ชาวสวนผลไมจังหวัดจันทบุรี ชาวสวนผลไมสมาชิกกลุม young smart farmer และหรือสมาชิกกลุมเกษตรอินทรีย วิธีการ
คัดเลือกเริ่มตน จากผูคา ผลไมออนไลนที่เปนสมาชิกกลุมเกษตรอินทรีย และการแนะนํ า ตอภายในกลุมและเครื อข า ย
เกษตรกรที่เปนผูคาผลไมออนไลนที่รูจักกันอยางตอเนื่องจนกระทั่งไดขอมูลครบถวนอิ่มตัวจํานวน 50 คน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชแบบแบบสอบถามรวมกับแบบสัมภาษณ
แบบสอบเปนแบบปลายป ด แบงเปน ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 การตอบสนองความต องการของลู กค า
ดานความปลอดภั ย ความนาเชื่ อถือ (ผูคาผลไม ) ตอนที่ 3 การลดตนทุนโลจิ สติ กส ดานต นทุนคาขนส ง การเก็ บสิ นค า
และตนทุนการบริหารจัดการ ตอนที่ 4 การเพิ่มชองทางการตลาดของเกษตรกร เปนมาตรวัดของ Likert scales
การสัมภาษณเปนคํา ถามเจาะลึก แบบปลายเปดอย างไมเปนทางการกึ่งมีโครงสร าง (วรรณดี สุ ทธิ นรากร,
2556: 112-113) โดยคําถามระบุความคิดเห็นทั้งเชิงปริมาณและคําถามเชิงคุณภาพ ประมาณการเปนรอยละหรือระบุ ถึง
ความคิดเห็นที่มากหรือปานกลางหรือนอย คําถามแบงเปนตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูสัมภาษณและวิธีการดําเนิ นการค า
ผลไมออนไลน ตอนที่ 2 การศึกษาระบบโลจิสติกสผลไมออนไลนเพื่อมุงสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก (ผูคาผลไม)
การใชเทคโนโลยีการคาผลไมออนไลน ไดแก การบริหารจัดการการผลิตและการคาผลไมออนไลน การขนสง การชําระ
เงิ น การตอบสนองความต อ งการของลูกค า การจั ดเก็บ สิ นค า ความปลอดภัย ความน า เชื่ อถื อ (ผู คาผลไม ) ต นทุ น
โลจิสติกสและคาขนสง ตนทุนการบริหารจัดการ และการเพิ่มชองทางการตลาดของเกษตรกร
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อ การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Analysis)
โดยผูวิจัยขอคําแนะนํา จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบการใชภาษาและความครอบคลุมของเนื้ อ หา
โดยการหาดั ชนี ความสอดคล องระหว า งข อคํ าถามและวั ตถุ ประสงค (index of item-objective congruence : I.O.C.)
คาความเที่ยงตรงเทากับ 1.00 (ศักดา ศิลปาภิสันทน, 2559: 188-189)
5. การวิ เคราะห และตรวจสอบความถู กต องของข อ มู ลก อ นการนํา ไปวิ เ คราะห โดยเชื่ อ มโยงข อ มู ล วิ จั ย
แบบสามเส า เชิงปริมาณและคุณภาพ (Triangulation Method) จากการเก็บข อมู ลการสั มภาษณ เชิ งลึ ก การสั งเกต
(Observation) และการใชเอกสาร (Documentation) (รัตนะ บัวสนธ, 2558: 182-184)
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ชภัฏ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา

ผลการวิจัย

ลัยร
า

จากการศึกษาวิจัยจากเอกสารการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส ระบบการขนสงและการเคลื่อนยาย รวมถึง
เทคโนโลยีการตลาดออนไลน และงานวิจัยตางๆ วิเคราะหไดวาการสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานตนทุนและ
การสรางชองทางการตลาดเพื่อ การสรางขีดความสามารถการแขงขันการคาได หากผูประกอบการคาสามารถควบคุ ม
ระบบการเคลื่อนยา ยสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศระบบโลจิสติ กส ที่ ออกแบบให เหมาะสมกับ ลั กษณะงาน
กับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคาผลไมออนไลนเพื่อการควบคุมตนทุนและการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ

มห
าวิท
ยา

ผูคาผลไมออนไลนจํานวน 50 คน เปนคนรุนใหมทําสวนผลไมตอจากครอบครัว การเขาสูการขายผลไมออนไลน
เริ่มตนจากการขายใหกับเพื่อนคนที่รูจักและการบอกตอกัน และมองเห็นถึงแนวทางการขายที่มีโอกาสเติบโตและสราง
กําไรเพิ่มขึ้นจากการขายผานระบบออนไลนผาน face book , line และสื่อโซเชียลตางๆ มากขึ้น และผูคาผลไมออนไลน
สว นมากมี ระบบการวางแผนการบริหารจัดการจั ดหา จัดสง จั ดเก็บ และระบบการสนั บสนุ นการขายผลไม โดยการใช
เทคโนโลยีการขนสงของผูบริการรับขนสงที่สามารถบันทึกขอมูลลูกคา ระบุตําแหนงสินคาสําหรับการติดตาม แจงระยะทาง
และระยะเวลาอยางงาย เพื่อการตอบสนองความตองการทําการตลาดผลไมออนไลนที่มีอยูปจจุบัน จากการวิจัยเชิงปริมาณพบวา
ผูคาผลไมออนไลนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีความพอใจในระบบการจัดการระบบการสนับสนุ นการขายผลไม
ที่มีประสิทธิภาพ* ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิ ดเห็นของผูคาผลไมออนไลน
ในระบบการคาผลไมท่มี ีอยูในปจจุบัน
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ย

มีระบบการจัดการระบบการสนับสนุนการขายผลไมที่มีประสิทธิภาพ
มีระบบการจัดการคลัง/โกดังการเก็บผลผลิต(ผลไม)ที่มปี ระสิทธิภาพ
มีการตอบสนองความตองการทําการตลาดผลไมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ
มีระบบการจัดการขนสงผลไมที่มีประสิทธิภาพ

ความถี่ รอยละ
50
50
50
50

100
100
100
100

ประสิทธิภาพ
เฉลี่ย
4.034
3.989
3.965
3.953
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S.D.
.8353
.8319
.9051
.8331

ระดับ
คะแนน
มาก*
มาก
มาก
มาก
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ผูคาผลไมออนไลนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการเพื่อการคาผลไมออนไลนที่มปี ระสิทธิภาพในระดับ
มาก ไดแก การใช ระบบการค าผลไมอ อนไลน การใชแอพพลิ เคชั่ นสําหรับผู คาผลไม ออนไลน การลดต นทุนโลจิ สติ กส
ลดตนทุนคาขนสง การเก็บสินคา และลดตนทุนการบริหารจัดการระบบการคาผลไมออนไลน และมีความตองการเพิ่มชองทาง
การตลาดของเกษตรกรในการใชในระบบการคาผลไมออนไลนที่มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากเชนกัน สวนระดับความคิดเห็น
ด า นความต อ งการตอบสนองความตองการของลู กคา ด านความปลอดภั ย ความนาเชื่ อถื อในการค าผลไม ออนไลน ที่ มี
ประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด* ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผูคาผลไมออนไลนดานความ
ตองการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคาผลไมออนไลน
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ย
การตอบสนองความตองการของลูกคา ดานความปลอดภัย ความ
นาเชื่อถือในการคาผลไมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ
การใชแอพพลิเคชั่นสําหรับผูคาผลไมออนไลน
ความตองการใชระบบการคาผลไมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ
ระดับคะแนน
S.D.
เฉลี่ย
4.514
.7261 มากทีส่ ุด*

50

100

50
50

100
100

4.492
4.485

.7121
.7212

มาก
มาก

50

100

4.379

.7846

มาก

50

100

4.346

.6558

มาก

ชภัฏ

การลดตนทุนโลจิสติกสดานตนทุนคาขนสง การเก็บสินคา และตนทุน
การบริหารจัดการระบบการคาผลไมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ
การเพิ่มชองทางการตลาดของเกษตรกรในการใชในระบบการคาผลไม
ออนไลนที่มีประสิทธิภาพ

ความถี่ รอยละ

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ผลการวิ จั ยเชิง คุณภาพจากการสัมภาษณผูคา ผลไม ออนไลนใ นการใช เทคโนโลยี การบริ หารจั ด การระบบ
โลจิสติกสปจจุบันที่ใชอยูในระบบการคาผลไมออนไลนพบวา ผูคาผลไมออนไลนมีและใชระบบการสนับสนุ นการขาย
ผลไมที่มีประสิทธิภาพในขั้นพื้นฐาน คือ เพจเฟซบุค ระบบไลนกลุม ระบบ Microsoft office - excel หรือ Microsoft office
– word ระบบยืนยันการรับและการรีวิวสินคาของลูกคาในระบบเพจเฟซบุก inbox และระบบไลน เพื่อการสั่งจองผลไม
ออนไลน และจัดเตรียมผลไมบรรจุลงกลอง สงสินคาตามที่อยูการจองของลูกคา สงหลักฐานการติดตามสินคาใหกับลูกคา
เปนไปตามระบบดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ระบบการคาผลไมออนไลน
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จากการวิ จัยพบวา สิ่งที่ผูคา ผลไม อ อนไลนมี ความต อ งการสํ า หรับ การใช เทคโนโลยี การค า ผลไม อ อนไลน
คือ ระบบตลาดออนไลนที่ลูกคา สามารถเขาถึงไดอยา งรวดเร็ว ระบบการขนส ง ระบบการชํา ระเงินที่มีการเชื่อ มโยง
ทั้งระบบหนาราน หลังราน ระบบขนสง และระบบการชําระเงิน ดังภาพที่ 4 เพื่อความสะดวกในการคาออนไลน และการ
ลดตนทุนการบริหารจัดการเนื่องจากระบบการคาผลไมออนไลนเปนระบบการจองสินคากอน (pre-order) ทําใหบริหาร
จัดการดา นการจัดเก็บสินคาไดอยางชัดเจนในเชิงปริมาณของสินคาและคุณภาพสินคาทางการเกษตร กอใหเกิ ดผลดี
ในความสะดวกรวดเร็วและทําใหผูคาผลไมออนไลนสามารถลดคาใชจายดานการขนสง ลดคาใชจายในการเก็บ รั กษา
สินคา ลดคา ใชจายเพื่อ การชดเชยคาเสี ยหายของผลไม และประหยั ดเวลาการรอคอยการสงสิน ค า และลดต น ทุ น
เพิ่มกํา ไรของการคาผลไมโดยไมผานพอคาคนกลาง นอกจากนี้ ตลาดการคาผลไม ออนไลนไ ด เติบ โตได อยา งรวดเร็ ว
จากชองทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบทําใหคนเขาถึงขอมูลขาวสารไดงายและสะดวกขึ้น

สรุปผลและอภิปรายผล

ชภัฏ

ภาพที่ 4 ระบบหนาราน หลังราน ระบบขนสง และระบบการชําระเงิน

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ผูคาผลไมออนไลนเปนคนรุนใหมมีแนวทางบริหารจัดการดานโลจิสติกสการคาผลไมออนไลนอยางเปนระบบ
โดยดําเนินการวางแผนตั้งแตการจัดหา การคลังสินคา การกระจายสินคา การขนสง การสื่อสารทางการคาระหวางผูคา
และผูซื้อสินคา ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและการรองเรียนเพื่อชดเชยความเสีย หาย
ของสินคา นอกจากนี้ผูคา ผลไมอ อนไลนได ใชเทคโนโลยี ร ะบบโลจิ ส ติ กส จากผู ให บ ริ การรั บขนส งที่ใ หบ ริ การข อ มู ล
การขนสง ตั้งแตการรับขนสง คาบริการ การระบุตําแหนงสินคาเพื่อการตรวจสอบ การบันทึกขอมูลลูกคาที่เคยจั ดส ง
และการยื น ยั น การรั บ สิ น คา ของลู ก ค า ให ผู คา ผลไม ซึ่ ง เป น ความสะดวก เพิ่ มความปลอดภั ย และความน า เชื่ อ ถื อ
ในกระบวนการนําสงสินคาของผูคาผลไมออนไลน จากผลการวิจัยดังกลาวสามารสรุปและอภิปรายผลจากสิ่งที่ผูคาผลไม
ออนไลนไดรบั ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีในระบบโลจิสติกสได 3 ประเด็นหลักดังตอไปนี้
ประเด็นที่ 1 การลดตนทุนในการดําเนินงาน โดยผูคาผลไมออนไลนสามารถลดตนทุนและประหยัดคาใชจาย
ในการดําเนินงานตางๆ ไดแก 1) การลดตนทุนการผลิต ดานการเก็บเกี่ยวสินคาไมตองรอคอยการสั่งซื้อเนื่องจากมีระบบ
การสั่งจองลวงหนา การจัดคลังสินคาคือสินคาไมตองการจัดเก็บและรอการสั่ง การจัดการคลังเมื่อสินคามาถึงสามารถ
บรรจุกลองและผูรับขนสงมารับบริการขนสงถึงผูคาไดตามเวลาที่กําหนด 2) ลดตนทุนสิ่งปลูกสรางคือผูคาผลไมออนไลน
ใชหนารานเปนเว็ปเพจออนไลนสามารถสื่อสารถึงลูกคาไดทุกเวลาและแทนการลงทุนรานคาอาคารและที่ดิน ลดตนทุน
ทางการเงิน ในดอกเบี้ยและคา เสียโอกาสการลงทุนสิ่งปลู กสราง 3) ลดตนทุ นการบริ หารจั ดการดานการจางแรงงาน
ดานตนทุนธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากลูกคาชําระผานระบบ internet banking ดานการบริหารลูกหนี้ และการบริหาร
จั ดการโลจิ สติกสเ กี่ ยวกั บการขนส งลดภาระผู คาออนไลน และลดความสู ญ เสี ย จากการใช เทคโนโลยี ติด ตามสิ น ค า
และกําหนดระยะเวลาการถึงมือผูรับปลายทาง ลดตนทุนการบริหารลูกหนี้ 4) ลดตนทุนทางการตลาด ดานการสงเสริ ม
การตลาด ลดตนทุนพอคาคนกลาง ลดตนทุนผูบ ริโภคการจัดหาสินคาผานพอคาปลีก ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลอ ง
กั บ นิ ว รั ตน วิจิ ตรกุลสวั สดิ์ (2561: หน า 197-213) ได ร ะบุว า การบริห ารโลจิ สติ กส เป นกลยุ ทธ สํา คั ญ ที่ จ ะช ว ยให
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม) สามารถเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันและสามารถ
ทํากําไรไดเพิ่มขึ้น วัตถุประสงคหลักของการบริหารตนทุนโลจิสติกส มี 2 ประการดวยกัน คือ 1) เพื่อเปนการลดตนทุน
รวมใหต่ําลงไป 2) สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นที่ 2 การควบคุมการดํา เนินงานในระบบโลจิ สติ กส ตั้งแต ตน น้ํ าถึงปลายน้ํา ของผู คา ผลไมออนไลน
โดยผูคาผลไมออนไลนไดเริ่มบริหารจัดการการดําเนินงานตั้งแตการวางแผนการผลิต การสรางและการใชระบบการสั่ง
จอง การจัดหาเมื่อทราบปริมาณความตองการของผูบริโภค การเคลื่อนยายผลผลิตสูการจัดเก็บและการบรรจุ จนถึงการ
ขนสงและการรับ สินคา ถึ ง ลู กค าปลายทาง โดยใชสารสนเทศตา ง ๆ ในกระบวนการบริห ารจั ดการเพื่ อ การควบคุ ม
การดําเนินงานสามารถทําใหการคาผลไมออนไลนประสบความสําเร็จดานการลดตนทุนการดําเนินงาน ลดการสูญเสี ย
ผลผลิต ลดการรอเวลาลา ชา ก อ นกระบวนการผลิตสู การจัดการสิ นคา คงเหลือ และการส งถึ งมื อผูบ ริโ ภคปลายทาง
การสรางความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค นํามาซึ่งการเพิ่มขีด
ความสามารถและผลกํา ไรในการประกอบการใหกับ ผูคา ผลไม อ อนไลน สอดคลอ งกั บ การบริห ารต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส
ของฐิติรัตน มีมากและคณะ (2563 : 642-654) ไดชี้ใหเห็นถึง การบริหารตนทุนโลจิสติกสเปนกระบวนการควบคุมตนทุน
ของกิ จ กรรมด า นโลจิ ส ติ ก ส ตั้ ง แต ต นน้ํ า จนถึ ง ปลายน้ํ า การวางแผน การคาดการณ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด หา การผลิ ต
การเคลื่อนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การขนสง และการกระจาย ทั้งขาเขาและขาออก ทั้งภายในและภายนอกสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสากล ลดตนทุน เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการ
ของลูกคา เพิ่มความ ปลอดภัย และความเชื่อถื อไดในกระบวนการนําส งสินคาและบริการ การบริหารและวิเคราะห
ตนทุนโลจิสติกสที่ดีและมีประสิทธิภาพจะชวยใหผูประกอบการสามารถลดคาใชจายในการขนสง ทําใหสินคาและบริการ
มี ตนทุนที่ลดต่ําลง อีกทั้งยังนํามาซึ่งความสามารถในการแขงขันและผลกําไรที่เพิ่มมากขึ้น
ประเด็นที่ 3 ผูคา ผลไมออนไลนมีโอกาสทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น โดยระบบโลจิ สติ กส เชื่ อมโยงระบบการค า
เพื่อการกระจายสิ นค าจากผู ผลิ ตไปยังผูบ ริโภคคนสุ ดทา ยด วยความปลอดภั ยของสิ นคา ทั นเวลากั บ ความต อ งการ
ของผูบริโภค โดยผูซ้อื สามารถสั่งซื้อสินคาจากผูคาและใหทาํ การขนสงสินคาไปยังปลายทางอีกที่หนึ่งไดตามความตองการ
ซึ่ งระบบโลจิสติกสที่ดีมีผลตอ การเขาถึงลูกคาไดอ ยางกว างขวาง เปนเหตุใหเพิ่ มขอบเขตตลาดไดกว า งขวางมากขึ้ น
นอกจากนี้ ก ารใช บ ริ ก ารของผู ใ ห บ ริ ก ารการขนส ง แต ล ะรายมี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของการซื้ อ สิ น ค า ของลู ก ค า
และการสั่งซื้อซ้ํา การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาของผูคาออนไลนและทําใหสรางโอกาสดานรายไดเพิ่ มสูงขึ้นมากกว า
การคาสงพอ คา คนกลาง และราคาสินคา ไม มีผลตอ การสั่งซื้อของลู ก คา สอดคล องกั บงานวิ จัยเกี่ ยวกับ สว นประสม
การตลาดและการจัดการโลจิสติกสของภาคการเกษตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของเผด็จ ทุกขสูญ และคณะ
(2561: 1271-1292) ไดพบวาการพยากรณความตองการของตลาด การขนสงผลผลิต การเกษตร การบริหารจั ดการ
คลังสินคา การดําเนินการตามคําสั่งซื้อของลู กคา การเลือกสถานที่ทางการเกษตร และการเคลื่อนยายวัสดุ มีอิทธิพล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น ของภาคการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
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1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยเชิงวิชาการ
1.1 จากงานวิ จั ย พบว า การพั ฒ นาการใช ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส ส ามารถลดต น ทุ น ค า ขนส ง การเก็ บ สิ น ค า
และตนทุนการบริหารจัดการ รวมถึงสามารถเพิ่มความปลอดภัยและความนาเชื่อถือในกระบวนการนําสงสินคา และสิ่งที่
สําคัญคือ การเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสใหกับผูผลิตผูคา สินคาทางการเกษตรใหมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะการดําเนินธุรกิจการเกษตรใหมีประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
1.2 เกษตรกรและผูคาสินคาการเกษตรรายยอยควรมุ งเนนการพั ฒนาและการสงเสริมความแข็ งแกร ง
ในการใชเทคโนโลยีระบบโลจิสติกสเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มและการพัฒนาตลาดสินคาการเกษตรใหมีประสิทธิภาพสําหรับ
ธุรกิจการเกษตรของเกษตรกรใหมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 งานวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยที่ผูวิจัยมุงเนนศึกษาถึงระบบโลจิสติกสที่มีผลตอการบริหารจัดการตนทุ น
ประสิทธิภาพดานตางๆ ที่เกี่ยวของในการคาผลไมออนไลน ซึ่งแสดงใหเห็นวาสังคมการเกษตรของเกษตรกรยุคเทคโนโลยี
ควรศึกษาเพิ่มเติมและใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีระบบโลจิสติกสสําหรับธุรกิจการเกษตร
2.2 งานวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปสูการศึกษาดานการตลาดและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับเกษตรกรและผูคา
สินคาการเกษตรที่มีความสัมพันธกับเทคโนโลยีระบบโลจิสติกส
512
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แนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
สูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
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บทคัดยอ

ลัยร
า

ชภัฏ

การวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่ อทบทวนความหมาย ความสํ าคัญ องคป ระกอบของการทองเที่ ยวที่ยั่งยื น
และการทองเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนนําเสนอแนวทางรูปแบบการบริ หารจัดการการทองเที่ ยวโดยชุ มชนของประเทศไทย
สูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ งานวิจัย และบทความ รวมทั้งการเขา
รวมประชุ มสั มมนากิจกรรมของหนว ยงานภาครัฐ ใชการวิ เคราะหเอกสารเป นหลักควบคูกับ การวิ เคราะห เชิ งเนื้อ หา
ผลการวิจัยพบวา เปาหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนมีความสอดคลองเปนอยางมากกับแนวคิดการพัฒ นา
ที่ยั่งยืนในดานเศรษฐกิจเปนการสรางรายได เกิดการสรางงาน ดานสังคมเปนการฟนฟูวิถีชีวิตเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางสังคมโดยผานกิจกรรมการทองเที่ยว และดานสิ่งแวดลอมเปนการสรางแรงจูงใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน
ดังนั้นจึงควรมี การดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบที่ผูมีสวนเกี่ ยวของทุกภาคสวนสามารถเขามารว มดํา เนิ นการได
รวมกันกําหนดบทบาท หนาที่ของผูที่เขามาเกี่ยวของ เนนพลังของชุมชนเขามารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําหรือรวม
ดํ า เนิ นการ รว มรั บผิดชอบ และรว มรั บผลประโยชน ตลอดจนคํ า นึง ถึ ง ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น กั บ ทรั พ ยากรในชุ ม ชน
ทีจ่ ําเปนตองอนุรักษหรือรักษาใหคงอยู ควบคูกับการสรางชุมชนมีสุข และความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจตอไป
คําสําคัญ: การทองเที่ยวอยางยั่งยืน, การทองเที่ยวโดยชุมชน, การจัดการ, การมีสวนรวม

Abstract

มห
าวิท
ยา

The development of sustainable tourism has been broadly signified in different countries in
the world. For Thailand, the country has adopted this particular framework as a driving mechanism to
overcome financial limitation of a developing country towards the establishment of the rights to
equality, equitability, the concentration on natural resources, and the distribution of the income of the
citizens. This endeavor aims to find the guidelines to which direction the administration and
management of Thailand’s tourism towards sustainable tourism can be carried out so that it is pushed
forward with a more tangible perception.
Hence, the objective of the development of community - based tourism is significantly
correlated with the principle of sustainable development. Therefore, the development of the
management of tourism of Thailand towards sustainable tourism, the case study of community - based tourism,
should have a continuous and systematic progress that involves all relevant sectors in the participation.
Apparently, the sustainable development of community - based tourism is the establishment of a
constructive management that imposes the role of relevant stakeholders. It emphasizes the power of
community to take part in brain - storming, decision making, doing, implementing, taking responsibility,
and capturing the benefit. Lastly, it is considering the impact on resources in the community that
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requires a lasting conservation and preservation concurrently with the building of a well-being
community and vibrant economy onwards.
Keywords: Sustainable Tourism; Community-based Tourism; Management; Participation
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การท องเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีความสํา คัญ ตอ ความเจริ ญ ก าวหนา ทางเศรษฐกิ จและสัง คม
ของประเทศไทยเปนอยางมาก นํารายไดเขาประเทศ เกิดการจางงานสรางอาชีพ สงผลใหประเทศมีระบบเศรษฐกิ จที่ ดี
สอดคลองกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็วและถือไดวาเปนตัวจักรสําคัญ เนื่องจาก
แหลงทองเที่ยวของประเทศไทยถือเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงาม
ของวัฒนธรรมประเพณี ผนวกกับความพรอมของอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมีความสนใจเพื่อเดินทางเขามา
ทองเที่ ยว แมในบางชวงเวลาจะประสบปญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ เสถี ยรภาพทางการเมื อง หรือการเกิดภั ย
ธรรมชาติ แตภาคการทองเที่ยวสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากประเทศไทยมี ความพรอ มในดานการอํ า นวย
ความสะดวก การเดิ นทาง โรงแรมและที่พั ก ร า นอาหาร แหลง การคา รวมทั้ง สถานที่ ที่ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญที่ ดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวอยางกรุงเทพมหานคร (Pechpakdee, 2021, p. 14) หากแตการทองเที่ยวที่ผานมาไดกอใหเกิดผลกระทบ
ทั้งผลดีและผลเสีย เชน การกระจุกตัวรายไดในเมืองหลั ก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ มถู กทํา ลาย ปญหาขยะ
จากการทองเที่ ยว ซึ่ งผูที่ดําเนินการดา นการทองเที่ยวขาดความรู และความเขาใจในด านการพั ฒนาและการจั ดการ
การทองเที่ยว ขาดความตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบเพียงมุงหวังแตกําไรในระยะสั้น และสิ่งสําคัญมาก คือ ขาดความ
รวมมืออันดีระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชนที่ใชประโยชนจากการทองเที่ยวในรูปแบบ โดยที่ปญหา
เหล า นั้ น สะท อ นถึ ง การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ ไ ม ยั่ ง ยื น ตามแนวทางการพั ฒ นาขององค ก ารการท อ งเที่ ย วโลก
แห ง สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ในการผลั ก ดั น การพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนสูแผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่ งยื น 17 เปาประสงค
ขององคการสหประชาชาติ
ในป จจุบั น การเปลี่ ย นแปลงของพฤติก รรมการบริ โภคที่ ผูบ ริ โภคต อ งการรู ป แบบของสิ น ค า และบริ ก าร
เพื่อตอบสนองความคาดหวังที่จะไดรับประสบการณที่แปลกใหม มากยิ่งขึ้น สําหรับประเทศไทยหน วยงานกระทรวง
ทองเที่ ยวและกีฬาไดดํา เนินการศึกษารูปแบบการทองเที่ยวใหม ๆ ที่สามารถนํ าความสมดุล และยั่งยืนใหเกิดขึ้น ได
ในประเทศไทย ไดแก การทองเที่ยวโดยชุมชน ที่เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค มุงเนนการเรียนรู ศิลปะ
วัฒนธรรมทองถิ่น โดยใหนักทองเที่ยวไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมจากชุมชนทองถิ่น (Richards and Wilson, 2006,
p. 1209) ซึ่งเปนการสรางมูลคาใหกับทองถิ่นและเพิ่มพูนประสบการณใหกับนักทองเที่ยวที่ไดรวมเรียนรูผา นกิจกรรมจาก
ชุมชน อีกทั้งเกิดการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑทองถิ่น สามารถกระจายรายไดใหชุมชน เกิดเศรษฐกิ จชุมชนที่เข มแข็ ง
สามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว มีสวนชวยสรางรายไดใหกับชุมชน โดยที่ชุมชนนั้นยังคงไวซ่งึ เอกลั กษณ
และอัตลักษณของตนไดอยางดี ธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมยังคงความอุดมสมบูรณ สําหรับสถานการณ การทอ งเที่ ย ว
โดยชุมชนที่ สําคัญของประเทศไทยในระดับ นโยบาย จากขอมูลในการสั มมนาออนไลน เรื่อง “พัฒนาชุมชนทอ งเที่ ยว
อยางไรใหยั่งยืน CBT Re-design จัดโดยองคการบริหารการพัฒนาพื้ นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) มีนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิการทองเที่ยวของประเทศไทย รองศาสตราจารยเทิดชาย ชวยบํารุง กลาววา “ภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เนนการสราง Value-Based Economy หรือ เป นการ
สร า งมู ลค า ทางเศรษฐกิ จ ในแบบ Experience Economy ได มีการจั ดตั้ ง อนุ ก รรมการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนภายใต
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ กําหนดแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนแหงชาติ มีชุมชนที่ไ ด รับ
การประชาสัมพันธเปนแหลงทองเที่ยว ราว 2,500 แหง และมีชุมชนผานเกณฑ CBT Thailand ระดับ A จํานวน 270
ชุมชน ระดับ B จํานวน 296 ชุมชน และกําลังพัฒนา จํานวน 274 แหง” (Katchwattana, 2021) ดวยเหตุผลดังกลา ว
จึงนํามาสูสิ่งที่ตองการคนหาแนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวของประเทศไทยสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน กรณีศึกษา
การทองเที่ยวโดยชุ มชน ซึ่งแนวทางดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชน แกชุมชนและผู ที่เกี่ยวของสํา หรับ การพัฒนาด า น
การทองเที่ยวของประเทศไทย และสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนแกชุมชนตอไป
515
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

รำไ
พพ
รรณ
ี

1. เพือ่ ทบทวนความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน และการทองเที่ยวโดยชุมชน
2. เพื่อนําเสนอแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวของประเทศไทยสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน กรณีศึกษา
การทองเที่ยวโดยชุมชน
การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การวิจัยเอกสารเปนหลักควบคูกับการสัมภาษณ
เชิงลึก

ผู ให ขอ มู ลหลั ก คือ ผูที่มีสว นเกี่ยวของในการสง เสริม สนั บ สนุ นการพั ฒ นาการทอ งเที่ ยวที่ยั่ งยื น และการ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) เปนการตั้งคําถาม
แบบเปดกวาง ผูใหขอมูลหลักสามารถออกความคิดเห็นไดอยางอิสระ การเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
วิธีการเก็บขอมูลทุ ติยภู มิ ไดแก ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิ กสของบทความตา ง ๆ ได แก Science Direct, Scopus และ
Google Scholar และ Thai Journal Online โดยคําสําคัญ (Key Words) ที่ใชสําหรับการสืบคนมีจํานวนทั้งสิ้น 3 คํา
คือ การทองเที่ยวที่ยั่งยืน การทองเที่ยวโดยชุมชน การจัดการ เปนตน สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ไดแก
การเขารวมการประชุมสัมมนาในหัวขอเรื่อง “ทองเที่ยวไทยวิถีใหม (New Normal) : โอกาสและความทาทาย” เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2563 โครงการ “คิดถึงชุมชน” การอบรม “การพัฒนานักออกแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” (Creating
Creative Tourism Program) พรอมกับเครือขายกิจกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรคประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2564 รายการ EEC Focus “ทองเที่ยวโดยชุมชน” วิถีสูความยั่งยืน
การวิเคราะหขอมูลดําเนินการหลัก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
โดยตั้งเกณฑสําหรับการคัดเลือกเอกสารและหัวขอการประชุม สัมมนาที่เกี่ยวของการการศึกษา หลังจากนั้นพิจารณา
ประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่พบในขอมูลที่ไดรับทั้งหมด และนําประเด็นหลัก
(Major Themes) มาพิจารณาแบงแยกออกเปนประเด็นยอย (Sub-Themes) และหัวขอยอย (Categories) (Cresswell,
1994, p. 168; Onwuegbuzie, Leech and Collins, 2012, p. 13) และท า ยที่ สุ ด คื อ การสร า งข อ สรุ ป แบบอุ ป นั ย
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โดยการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได มาวิเคราะหหาความเกี่ยวโยงของความสัมพันธ เพื่ออธิบาย
และสรุปภาพรวมทั้งหมด
ทั้งนี้ผูวิจัยมีการตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล ในการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยแบง
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) การเปรียบเทียบและตรวจสอบ
ความแนนอนของขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบ 2) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Multiple Investigator
Triangulation) โดยการใชนักวิจัยมากกวา 1 คน และ 3) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการ (Methods Triangulation)
การเปรี ยบเทียบข อ มูล ที่ ไ ด มาจากการเก็ บ ข อ มูล หลายวิ ธี การ ตลอดจนผูวิ จั ย คํ า นึ ง ถึ ง จริ ยธรรมของการวิ จั ย ด ว ย
การขออนุ ญาตจากแหลงที่มาของขอมูล และการนําเนื้ อหาการวิเคราะหสงใหผูที่ มีสวนเกี่ ยวข องยินยอม ระยะเวลา
การดําเนินการศึกษาตั้งแต สิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564 เปนระยะเวลา 9 เดือน เนื่องจากสถานการณการระบาด
ของไวรัสโคโรนาทําใหกระบวนการดําเนินการพัฒนาของแตละหนวยงานสวนใหญจะใชรูปแบบออนไลนเปนหลัก

ผลการวิจัย
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ยา
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1. การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
หลากหลายประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยวใหประเทศของตนดําเนินการทองเที่ยวใหเกิ ด
ความยั่งยืน อันเปนมาจากผลกระทบและปญหาตาง ๆ ซึ่งการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั้นเริ่มตนจากแผนแมบท
ของโลกนั่นคือ แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 ที่วาดวยการพั ฒนาอยางยั่ งยื นโดยคํา นึ งถึ งความสมดุลระหว า ง
การบริ โ ภค ประชากร และความสามารถในการรองรั บ ของโลกต อ การค้ํ า จุ นสิ่ ง มี ชีวิ ต (Earth’s Life Supporting
Capacity) โดยมุ ง สู ค วามสมดุ ล ทั้ ง สภาพแวดล อ มทางธรรมชาติ (Natural Environment) ชุ ม ชนน า อยู (Healthy
Communities) และ ความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ (Economic Vitality) และเปนสรางหลักประกันวาการดําเนินงาน
ทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาวเป น ไปได โดยใหผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมแก ผู มี สว นได สวนเสี ย ทั้ ง หมดที่ มี
การกระจายอยางเปนธรรม ซึ่งรวมถึงการจางงานที่มั่นคงและโอกาสในการสรางรายได และบริการทางสังคมแก ชุมชน
ที่อาศัยอยู และมีสวนในการบรรเทาความยากจน ซึ่ง องคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (United Nations
World Tourism Organization: UNWTO) ใหความหมายของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน คือ
"Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental
impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities”
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand, 2020) ไดสรุปการทอ งเที่ ยวอยางยั่ง ยื น
คือ “กิจกรรมการทองเที่ยวตองสามารถดํารงอยูได มีนักทองเที่ยวมาเยือนอยางสม่ําเสมอ ทรัพยากรทางการทองเที่ ยว
ยังคงรักษาความดึงดูดใจไวไดไมเสื่อมคลาย ธุรกิจบริการมีผลกําไร ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ สังคม
วัฒนธรรม จะตองไมเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นนอยที่สุด และมีการจัดการอยางยั่งยืน”
องคการบริหารการพัฒ นาพื้ นที่พิเ ศษเพื่ อ การทอ งเที่ย วอยางยั่ง ยื น (Designated Areas for Sustainable
Tourism Administration, 2021, pp. 1) ใหความหมายของการทองเที่ยวอยางยั่ งยื น หมายถึง “การจัดการรู ป แบบ
การทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนและรองรับสภาวะในอนาคตทางดานเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล อม
สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีคุณคาอยางสมเหตุสมผล และสามารถ
รักษาเอกลักษณทางธรรมชาติอัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และสุนทรียภาพ เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน”
ดังนั้น สามารถสรุปไดวาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนการทองเที่ยวที่มีสวนเกี่ยวของที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยาง
สมดุลทั้ง 3 ดา น ไดแก ดานเศรษฐกิ จ เป นการสรา งรายได และเกิดการสรา งงาน ดา นสั งคม เปนการฟนฟู วิ ถี ชีวิ ต
เกิ ดการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู ทางสั งคมโดยผ า นกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว และด า นสิ่ ง แวดล อ ม เป นการสร างแรงจู ง ใจ
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ซึ่งผูที่ไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมากมายหลายสวน ไดแก นักทองเที่ ยว
เจาของแหลงทองเที่ยว ผูประกอบการทองเที่ยว ชุมชน สังคม และประเทศ
2. การทองเที่ยวโดยชุมชน
ความหมายของการท อ งเที่ย วโดยชุ ม ชน Kampetch and Jitpakdee (2018, p. 120) ให ค วามหมายว า
การทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง “รูปแบบการทองเที่ยวมีจุดเริ่มตนจากคนในชุมชนเปนเจาของทรัพยากรชุมชน รวมคิด
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รวมทํา รวมวางแผน รวมกําหนดรูปแบบการทองเที่ยว ที่สามารถดึงศักยภาพดานการทองเที่ยวภายในชุมชน ตอบสนอง
ความตองการผูเยี่ยมเยือนควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน โดยที่ชุมชนและผูเยี่ ยม
เยือนเป นผู ไดป ระโยชนรว มกัน” ซึ่งการใหความหมายของการท องเที่ ยวโดยชุมชนมี นักวิ ชาการให ความสนใจอย า ง
มากมายโดยเฉพาะนักวิชาการในประเทศไทยอาจเนื่องมาจากการสงเสริมนโยบายของภาครัฐทั้งกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา กรมการทองเที่ยว และองคการอื่น ๆ อยาง องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ทั้ ง นี้ ในบางครั้ ง อาจเกิ ด ความสั บ สนของความหมายของการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน (Community-Based
Tourism) และการท อ งเที่ ย วชุ ม ชน (Local Tourism) หรื อ การท อ งเที่ ย วในชุ ม ชน (Tourism in Community)
ซึ่งในเบื้องตนขอแตกตางระหวางการทองเที่ยวโดยชุมชนและการทองเที่ยวชุมชน กลาวคือ การทองเที่ ยวโดยชุ ม ชน
(Community-Based Tourism) คือ ชุมชนเปนเจาของทรัพ ยากรทางการทองเที่ ยว มี สว นร ว มในการบริ หารจั ด การ
กํ า หนดทิ ศทาง และตัดสินใจ เกิดการรวมกลุมภายในชุ มชนเพื่ อบริ หารจั ดการการท องเที่ ยว ทํา ให ชุมชนมี รากฐาน
ที่เขมแข็ง มีทิศทางและจุดยืนที่ชัดเจน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม และวิถีชีวิตทองถิ่นระหวางนักทองเที่ยว
และชุมชน คนในชุมชนได รับ ผลตอบแทนที่ เป น ธรรม และเกิ ด การกระจายรายได สูสาธารณประโยชน ข องชุ ม ชน
และที่สําคัญการทองเที่ยวโดยชุมชนไมใชรายไดหลักสําหรับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนหากแตเปนเพียงรายได
เสริม ซึ่งเมื่อไมมีนักทองเที่ยวเขามา คนในชุมชนยังสามารถประกอบอาชีพหลักของตนเองได ในขณะที่การทองเที่ยว
ชุมชน (Local Tourism) สวนใหญนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในชุมชนโดยที่ผลประโยชนทางการทองเที่ยวอาจไมตกสู
ชุมชนอยางแทจริง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวอาจไมเทียบเทาในรูปแบบ
กลุมที่มีการแบงบทบาทหนาที่กันอยางชัดเจน นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่นแตอาจไมมีการเขาไปรวมทํา
กิ จกรรมอย างลึ กซึ้ ง ผลตอบแทนจากการทองเที่ยวอาจไม ท่ัว ถึ งในภาพรวมทั้ งชุมชน และแม วา ชุ ม ชนจะเป น แหล ง
ทองเที่ยวแตอาจไมกอใหเกิดรายไดใหกับคนในชุมชน นอกจากนี้ การทองเที่ยวชุมชนเปนเพียงแคการเยี่ยมชมวิถีชีวิต
ชุ มชนทองถิ่นโดยไมมีการเขา ไปทํา กิ จกรรมอื่ นใดอยา งลึ กซึ้ งและแท จริ ง (Tourism Authority of Thailand, 2020)
ซึ่งนักทองเที่ยวหรือผูเยี่ยมเยือนเปนเพียงแคผูเสพความสุขเพียงชั่วคราวในการเดินทางไปทองเที่ยวในชุมชน แตในขณะที่
นักทองเที่ยวหรือผูเยี่ยมเยือนที่เดินทางเขาไปทองเที่ยวในชุมชนที่ชุมชนมีการบริหารจัดการ จะทําใหเกิดคุณคารวมกั น
ระหวางนักทองเที่ยวหรือผูเยี่ยมเยือน และเจาบานหรือคนในชุมชน
องคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชน มีองคประกอบ 4 ดานสําคัญ (The Thailand Community Based
Tourism Institute Foundation, 2012) ดั ง ต อ ไปนี้ 1) ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม ชุ ม ชนมี ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มีวัฒนธรรมประเพณี
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น การทองเที่ยวโดยชุมชนมี ความสําคัญ ต อการอนุรักษ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และเห็ น คุ ณ ค า
ของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนของตน เพื่อนักทองเที่ยวไดสัมผัสทรัพยากรตางๆ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ที่มีอยูตาม
ธรรมชาติในทองถิ่น 2) ดานองคกรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน มีปราชญ หรื อผู มีความรู ทักษะ และความ
เชี่ ยวชาญ ในการนําเสนอวัฒนธรรมทองถิ่ นให คนภายนอกได รับรู การที่มีผูเยี่ ยมเยื อ นสนใจในทรั พ ยากรธรรมชาติ
วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น และหรื อ วิ ถี ชี วิ ต สร า งความประทั บ ใจให กั บ ผู ม าเยี่ ย มเยื อ น (Asker, Boronyak, Carrard and
Paddon, 2010) 3) ดานการบริหารจัดการ เปนการวางแผน ออกแบบ และการจัดการพื้นที่ที่เปนผูกํา หนดกฎ กติกา
ในการจั ด การทรัพ ยากรธรรมของชุ ม ชน โดยที่ ผ ลประโยชน สามารถกระจายได ทั่ ว ถึ ง มี ก องทุ นที่ เ อื้ อ ประโยชน
ตอเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิตคนทองถิ่น ที่มุงใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวนําไปสู การกระรายได และผลกําไร
ที่เกิดจากการทองเที่ยวใหเกิดกับชุมชนอยา งแทจริง (Phoonak, 2015; Lindberg, Enriquez and Sproule, 1996)
และ 4) ดานการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางความรูและความเขาใจในวิถีการดํารงชีวิต และ
วัฒนธรรมที่แตกตาง เกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบาน ความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร ที่มีสวนชวยใหบุคลากร
ภายในชุมชน ไดรับโอกาสการฝกอบรม เพื่อสรางทักษะความรู ความเขาใจ อาจในลักษณะการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณระหวางสมาชิกดวยกันหรือกับบุคคลอื่นๆ เชน ผูเชี่ยวชาญที่อยูนอกเครือขายชุมชน นักวิชาการ บุคลากร
ของรัฐ และนักทองเที่ยว (Pimonsompong, 2012, p. 1)
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สอดคลองกับ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และองคการบริหารการพัฒนาพื้ นที่พิเศษเพื่ อการทอ งเที่ย ว
อยางยั่งยืน (Ministry of Tourism and Sports and Designated Areas for Sustainable Tourism Administration,
2016) ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
ที่ เกิ ดจากการพั ฒ นาตามหลั กเกณฑ Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) มี อ งค ประกอบ 5 ดา น ได แ ก
1) กลุมทองเที่ยวชุมชนมีการจัดการอยางยั่งยืน 2) การทองเที่ยวโดยชุมซนมีการกระจายผลประโยชนสูทองถิ่น สังคมและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต 3) การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนมี ก ารอนุ รั ก ษ แ ละส ง เสริ ม มรดกทางวั ฒ นธรรม 4) ด า นการจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน และ5) ดานบริการและความปลอดภั ย ทั้งนี้ เทิ ดชาย
ชวยบํารุง ไดอธิบายหัวใจสําคัญของการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนตองมีสิทธิมาบริหารฐาน
ทรัพยากร แหลงทองเที่ยว เนื่องจากพราะการทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนที่จะชักชวนใหทุกฝายมารวมมือกันพัฒนาใหเกิด
ผลลัพธที่ดีตอชุมชนไทยในระยะยาว (Katchwattana, 2021) ซึ่งในประเทศไทยมีชุมชนที่ตองการเปนชุมชนทองเที่ยว
จํานวน 4,000 ชุมชนทั่วประเทศ สําหรับการทองเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่ได รับการยกระดับ มาตรฐานภายใต
มาตรฐาน CBT Thailand Standard ที่ถือวาเปนมาตรฐานที่สําคัญที่จะเปนตนแบบของการทองเที่ยวไปสูความยั่ง ยื น
อาทิเชน ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี-อูทอง ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนคาทอลิกริมน้ําจันทบูร ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิสาหกิจชุมชนบานพรุจูด ตําบลบอหิน อําเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง เปนตน (Matichon Online, 2020)
3. แนวทางการบริหารจัดการทองเที่ยวของประเทศไทยสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
การทองเที่ยวโดยชุมชนมีความเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั้ น เนื่องจากการทองเที่ ยวโดยชุ ม ชน
สะทอ นถึง สิ ท ธิ ชุมชนท อ งถิ่ น กลา วคือ การทอ งเที่ยวโดยชุ มชนเป นการท อ งเที่ ยวที่ มีการจั ด การโดยชุ ม ชน ชุ ม ชน
เปนเจา ของทรั พ ยากรตา ง ๆ ในชุมชนที่นํ า มาเสนอรู ป แบบหรือ กิ จ กรรมการทอ งเที่ ย วตา ง ๆ ได แก การท องเที่ ย ว
เชิงวั ฒนธรรม การทองเที่ ยวเชิ ง นิเวศ การทองเที่ ยวเชิ ง ประวั ติศาสตร การท องเที่ ยวเชิ ง เกษตร เปนต น ตลอดจน
การทองเที่ยวโดยชุมชนยังคํานึงถึงสิทธิของทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากร
ทางธรณี วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร และสถาปตยกรรม เปนตน ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
สูการเปนการทองเที่ยวที่เกิดความยั่งยืน สามารถดําเนินใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม ดังนี้
3.1 การกําหนดรูปแบบการจัดการ
รู ป แบบการบริ ห ารจัด การของการทอ งเที่ ยวโดยชุ ม ชนที่ เ หมาะสมจากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู วิ จัยพบว า
การท องเที่ ยวโดยชุม ชนเน น และใหค วามสํ าคัญ กับ คนในชุ ม ชน ดั งนั้ น กระบวนการจั ดการที่ จํ า เป น ควรเริ่ ม ตั้ ง แต
การวางแผนในการดํ าเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนของผูมีสว นเกี่ยวของในระดับ ชุ มชน ประกอบดวย กลุมที่ ตอ งการ
ดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนที่อาศัยในชุมชน โดยบทบาทหนาที่ของแตละ
กลุม จะมีความแตกตา งกันไป ยกตัว อยางเชน กลุมที่ตองการดํา เนินการทองเที่ยวโดยชุมชนมี บ ทบาทในการกํ าหนด
กิจกรรมทางการทองเที่ยวจากทรัพยากรของชุมชน สําหรับองคการปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริ ม
สนับสนุน และอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวอยางเหมาะสม ในสวนของประชาชนที่อาศัยในชุ มชนมีบทบาท
ในร วมกํา หนดตั ว ชี้วัดของผลการดํา เนิ นกิจกรรมการทองเที่ ยวโดยชุมชน ทั้งนี้ ในกระบวนการวางแผนจํ า เป น ต อ งมี
การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคทที่ชัดเจน อาทิ การกระจายรายได การลดความเหลื่อมล้ําในพื้นที่ ดังที่ผูบริหาร
องคกรอิสระไดกลาววา
“การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั้น พันธกิจของXXX หนึ่งก็คือ การสรางชุมชนตนแบบ สองคือการนําการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนหรือที่เราเอาเกณฑการทองเที่ยวโดยชุมชนแหงประเทศไทยไปจับที่เราไดยินชื่อกันในนาม XXX อีก
อันก็คือการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพื่อใหเกิดเศรษฐกิจที่มีรายไดเพิ่มขึ้นของชุมชน อันที่สามเปนการบูรณาการทุกภาคี
เครือขายใหมารวมกันในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางเปนระบบ การที่xxxไปทํากับชุมชนมันไปตอบโจทยรัฐบาลที่อยาก
ใหมีการกระจายรายไดสูชุมชนฐานราก และลดความเหลื่อมล้ําในพื้นที่” PG1
กระบวนการตอ มา คือ การจัดองคก าร จะมีผูเกี่ ยวขอ งเพิ่ มเติ มเขามา เช น สถานศึ กษาในชุ ม ชน โดยทั้ ง
องคการบริหารสวนตําบล ประชาชนที่อาศัยในชุมชน กลุมที่ตองการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชน และสถานศึกษา
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ควรรวมกันวางโครงสรางขององคการดานการทองเที่ยวโดยชุมชน มีผูดูแลรับผิดชอบอยางชัดเจน และเมื่อมีการจั ดตั้ง
ผูรับผิดชอบที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืนนั้น
กระบวนการหลั ง จากนี้ คื อ การนํ า /การสั่ ง การโดยเหล า บรรดาผู นํ า ทุ ก ภาคส ว นที่ จ ะมาขั บ เคลื่ อ น
ในการออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาชุมชนดวยการใชการทองเที่ยวเปนอาชีพเสริม
เพี ย งเท า นั้ น พิ จ ารณาประเด็ น ต า ง ๆ ทั้ ง บริ บ ทของชุ ม ชน ทรั พ ยากรของชุ ม ชน ขี ด ความสามารถของชุ ม ชน
และกระบวนการสุดทายคือการควบคุมและประเมินผล ซึ่งขั้นตอนนี้ นอกจากผูที่ เกี่ยวของในชุมชนแลว ยังตองมี สวน
ของนักทองเที่ยวหรือผูเยี่ยมเยือนที่จะมาแสดงความคิดเห็นหรือชื่นชมสิ่งที่ชุมชนนําเสนอของดีของชุมชน หรือมิตรภาพ
ที่ดีของชุมชนกอเกิดความสัมพันธอันดีในการสรางสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชุมชน ขยายไปภาคสวนสังคม จนไปถึงระดับประเทศ
นอกจากผู ที่เ กี่ ย วข อ งอี กกลุม หนึ่ ง คือ ประชาชนในชุม ชนที่ จ ะคอยติด ตามและประเมิ น ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
การทองเที่ยวโดยชุมชนวาเกิดผลกระทบใดบางที่นําการทองเที่ยวโดยชุมชนมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา อยางผูนํา
ที่ดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนทานหนึ่ง กลาววา “เราตองดูสิ่งที่เรามี ขายในสิ่งที่เราเปนและไมฝนตัวเอง เพราะเราทํา
การทองเที่ยวโดยชุ มชนเพื่อนําเสนอของดีของเราใหคนอื่นไดเห็นเปนการสรางโอกาส สรางรายไดเสริม และเกิดแนว
ทางการพัฒนาคนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของชุมชน” (PL1)
3.2 การกําหนดรูปแบบการมีสวนรวม
การมีสวนร วมของคนในชุมชนถื อวา เป นสิ่งสํา คั ญอี กประการหนึ่งที่ทํา ให การท องเที่ ยวโดยชุ มชนสามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากการมีสวนรวมเปนการรวมดําเนินกิจกรรมดานการทองเที่ยวรวมกั น ไมวาจะ
เป น การให คํ า ปรึ ก ษาร ว มกั น การรว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การรว มเป นพั น ธมิ ต ร การร ว มดํ า เนิ น กิ จ กรรม
และการรวมไดรับผลประโยชน ทั้งนี้ กระบวนการทํางานของสมาชิกในชุมชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแนวทาง
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขั้นตอนของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน สามารถเรียกวา “การจัดการ
แบบมี สว นร วม” ดังที่ Elinor Ostrom นักรัฐศาสตร ชี้ใหเห็นถึ ง การให ชุมชนหรือกลุมผูใช บริการ/ทรั พยากรเข า มา
รวมกันอย างสมัครใจเพื่อทําหนา ที่ดูแลทรัพยสินดังกลาวดวยตนเอง โดยมีการจัดให มีโครงสร า งอํ านาจการตัดสิ น ใจ
ที่ไมจํากัดอยูกับองคกรใดองคกรหนึ่ง หากแตควรใหมีหลายศูนยกลางการตัดสินใจขึ้นในระดับตาง ๆ (Ostrom, 1990)
อี กทั้ งการจั ดการโดยชุม ชนเขา มามีสว นรว มในการตั ดสินใจอาจเป นการสรา งความสัม พั นธ ระหวา งงานกั บ ผู ป ฏิ บั ติ
สิ่งเหลานี้ ตองมาจากคนในชุมชนเปนหลัก ถาคนในชุมชนไมเห็ นดวยกับการดําเนิ นการทองเที่ยวโดยชุมชนทําให เกิ ด
ความขัดแยงของคนในชุมชนจนกลายเปนปญหาของการพัฒนาชุมชนก็วาได เนื่องจาก คนในชุมชนเปนเจาของทรัพยากร
และเขาใจปญหาเปนอยางดี หากแตในทุก ๆ กระบวนการของการจัดการที่คนในชุมชนไมสามารถทําได หรือทําไดไมดีพอ
อาจมี ผูท่ี มี ความรู ความเชี่ ยวชาญ ที่จะมาคอยเป นพี่ เลี้ ยงให แก ชุ ม ชน อาจกลาวได วา การมี สวนรว มเป นป จ จั ย ที่ มี
ความสําคัญตอพัฒนาของชุมชนใหบรรลุสําเร็ จตามความมุงหมายของชุมชน (Arnstein, 1969; Cohen and Uphoff,
1980) โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเปนฝายตัดสินใจกําหนดปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
เสริมพลังอํานาจใหแกป ระชาชน/กลุมองคกรชุมชน ใหสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรั พยากร โดยที่
สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกทํางานรวมกันเพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม โดยในกรณีนี้บุคคลภายนอกมีบทบาท
หนาที่เฉพาะดานการสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับทิศทางตาง ๆ ในการดําเนินการ ในขณะที่บุคคลในทองถิ่นเปนผูที่เขามารวม
คิด รวมกันตัดสินใจ รวมทํา และรวมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณการดานทองเที่ยวโดย
ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนในชุมชน (Voratitipong, 2009, p. 6; Mukda, 2014, p. 187)
ซึ่งกระบวนการมีสวนรวมของการทองเที่ยวโดยชุมชนอาจในหลักการของการมีสว นรว มแบบ Co-Creation
ดังที่ผูบริหารองคกรอิสระไดกลาว
“การทํางานแบบ Co-Creation เปนการเขาไปรวมดูวาในทองถิ่นมีของดีอะไร บางชุมชนทําอยูแลว แตไมรูวานี่
คือของดี สามารถผนวกเขากับกิจกรรม และผนวกกับเสนทางการทองเที่ยวเพื่อนําไปขายได ซึ่งจะเริ่มตั้งแตรวมกัน คิ ด
และวางแผนกันวาจะทํายังไงตอ และสุดทายก็รวมกันปฏิบัติหรือลองทําดู สําคัญก็คือตองรวมกันรับผิดชอบดวย และ
สุดทายที่อยากใหเปนไปตามนโยบายคือ รวมกันรับผลประโยชน” PG1
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3.3 การกําหนดรูปแบบความยั่งยืน
การกําหนดรูปแบบความยั่งยืนของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนควรมีการคํานึงถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามบริบทพื้นที่ เชน มีการกําหนดการคุมครองและฟ นฟูแหลงที่อยูอาศัย เพิ่มการมีสวนรวมเพื่ออนุรักษ ฟนฟู
รักษาแหลงที่อยูอ าศัยของพืช สัตว และสิ่งมีชีวิต การลดภัยคุกคามและมลพิษดว ยการเผ า ระวั ง ควบคุมการใช สาร
กอมลพิษ กําจัดและบําบัดของเสียอยางเหมาะสม การอนุรักษ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ การสรางความรู
และความเขาใจถึงคุณคา ของทรัพยากรธรรมชาติชนิดตาง ๆ ในพื้นที่ และการใชป ระโยชนอ ยางเหมาะสม ด ว ยการ
วางแผนพัฒนาเพิ่มมูลคาและคุณคาไปพรอม ๆ กัน (Thailand Environment Institute Foundation, 2019)
แมวาการทองเที่ยวโดยชุมชนคาดหวังเพียงแคเปนการสรางรายไดเสริมไมใชรายไดหลักของชุมชน หากแตถา
ชุ ม ชนพิ จ ารณาแลว ว า ทรั พ ยากรในชุ มชน ศัก ยภาพของชุ ม ชน มี ค วามโดดเด น สามารถสนองความต อ งการของ
นักทองเที่ยวหรือผูเยี่ยมเยือนไดนั้น การทองเที่ยวโดยชุมชนอาจเปนรายไดหลักใหกับคนในชุมชนก็เปนได อยางไรก็ตาม
เปนที่ทราบกับดีอยูวาทรัพยากรในชุมชนสามารถใชแลวหมดไปไดหากไมมีการใหความสําคั ญ หรือใสใจที่จะทํานุบํา รุง
รักษาทรัพยากรในชุมชนใหคงอยูในสถาพถาวรนั้น ซึ่งเมื่อทรัพยากรในชุมชนหมดไป หรือการดําเนินกิจกรรมของการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนเกิดผลกระทบเชิงลบ เชน ขยะและสิ่งปฏิกูล หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
ดังที่ผูใหขอมูลไดกลาวถึงผลจากการทองเที่ยวกอนสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา กลาววา “เมื่อกอน
อุทยานรับคนจํานวนมากจนทําใหธรรมชาติเสียหาย ทําใหอุทยานตองจํากัดผูเขาอุทยาน ซึ่งมาขณะนี้เกิด COVID – 19
ทําใหนักทองเที่ยวลดลง สงผลใหธรรมชาตินั้นฟนฟูกลับมาสวยงามเหมือนเมื่อกอน อุทยานจึงกําหนดเรื่องคนเขาชมแบบ
รับจํากัดจํานวนคนตอวัน และสามารถจองลวงหนาผานแอป และอุทยานมีมาตรการเนนย้ํา 3 มาตรการ คือ 1. มาตรการ
ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด19 ตามประกาศศูนยบริหารสถานการณ แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด19) 2. มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและการบริการนักทองเที่ยว (ชวงเทศกาล) อาทิ การจัดเตรียม
อุปกรณกูภัย และบรรเทาอุบัติเหตุ รวมถึงการประชาสัมพันธ กรณีเกิดเหตุในแหลงทองเที่ยว ใหมีความพรอมตลอด 24
ชั่วโมง 3. มาตรการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอุทยานแหงชาติและวนอุทยาน” PG2
จึงทําใหรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนควรกําหนดรูปแบบความยั่งยืนทางดานสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ (Natural Environment) ของชุมชนเปนหลัก สรางกลไกในการอนุรกั ษทรัพยากรในชุมชน นอกเหนือจากการ
ใหความสําคัญกับทรัพยากรในชุมชนควรใหความสําคั ญกับการทําใหเกิดการพัฒ นาแบบองค รวมดวยการสรางชุ ม ชน
นาอยู (Healthy Communities) และ ความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ (Economic Vitality) ควบคูกันไป ดังที่ Elkington
(1999, อางอิงใน Wattanakuljarus, Vorasittha and Seenprachawong, 2017, pp. 5) กล า วว า “การพั ฒนาอย าง
ยั่งยืนดานเศรษฐกิจจําเปนตองสรางคุณคาใหแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางสมดุล โดยมีผลกําไรเปนเสมือนทางผาน
ไปสูประโยชนสุขรวมกันของทุกฝาย เพื่อใหทุกฝายเติบโตอยางยั่งยืนไปพรอม ๆ กัน”

สรุปผลและอภิปรายผล

มห
าวิท
ยา

การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนเปนสิ่งที่บ รรดาประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใหความสําคัญ เปนการทองเที่ ยวที่ มี
สวนเกี่ยวของที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ เปนการสรางรายได และเกิดการสรางงาน
ดานสังคม เปนการฟนฟูวิถีชีวิต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมโดยผานกิจกรรมการทองเที่ยว และดานสิ่งแวดลอม
เปนการสรางแรงจูงใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งผูที่ไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ไดแก นักทองเที่ยว
เจาของแหลงทองเที่ยว และผูประกอบการ เปนตน การดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยสูการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนเพื่อตอบสนองความตองการผูเยี่ยมเยือนควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน
ที่ชุมชนและผูเยี่ยมเยือนเปนผูไดประโยชนรวมกัน โดยมีผมู ีสวนเกี่ยวของ 2 กลุม ไดแก กลุมผูมีสวนเกี่ยวของดานอุปทาน
(Supply Stakeholders) ทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบาย กลาวคือ ระดับชุมชนอยา ง กลุมที่ตองการดํา เนิ น การ
ทองเที่ยวโดยชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น หรือแมแตกระทั่งประชาชนที่อาศั ยในชุมชนควรมี การวางแผนการ
บริหารจัดการที่ชัดเจน กําหนดบทบาท หนาที่ของผูที่เขามาเกี่ยวของ โดยเนนพลังของชุมชนเขามารวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมทํา หรือรวมดําเนินการ หรือใครจะเปนผูประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชการทองเที่ยวโดยชุมชนมาเป น
เครื่องมือสําหรับพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สําหรับระดับนโยบายที่รับผิดชอบดานการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ
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เชน สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในแตละพื้นที่ขององคการบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ควรมีการวางนโยบายสนับ สนุนการทองเที่ยว
โดยชุมชนเนนการทํางานแบบบูรณาการรวมกัน และกลุมผูมีสว นเกี่ยวของดานอุปสงค (Demand Stakeholders) โดยมี
ผูรับผิดชอบหลักระดับนโยบายหนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมการทองเที่ยว และองคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) สนับสนุนงบประมาณ ระเบียบกฎเกณฑ
ตาง ๆ หนวยงานภาคเอกชน เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ควรมีการมีสวนรวมในการวางแผนประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ และสถาบันการศึกษา
พัฒนาทุนมนุษยดานการทองเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนการวิจัยดา นการทองเที่ยวเพื่อมีขอมูลตาง ๆ ใหกับหนว ยงาน
ที่สนใจ

ภาพที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการทองเที่ยวของประเทศไทยสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห
าวิท
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1. ควรมีการติ ดตามและประเมิ นผลการพัฒ นาการท อ งเที่ ยวโดยชุ ม ชนของประเทศไทยว า ที่ผา นมาการ
ดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยเกิดผลเปนอยางไร เชน การวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบ
ทางสังคม เปนตน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประเทศอื่น ๆ ที่มีการนํา แนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชนมาใชในการพัฒ นา
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางสําหรับประเทศไทย
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาชุ ม ชนที่ ดํ า เนิ น การท อ งเที่ ย วแต ไ ม ป ระสบความสํ า เร็ จ เพื่ อ ค น หาสาเหตุ ใ ดที่ ทํ า ให
การทองเที่ยวโดยชุมชนไมประสบความสําเร็จ

กิตติกรรมประกาศ

ผู วิจัยได รับ ความกรุณ าจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลรัต นโกสิ นทร บพิตรพิ มุข จัก รวรรดิ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาองคความรูทําใหบทความฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงได
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท
Guidelines of Local Products Development from Local Wisdom
of Khao Tang Kwa Pomelo in Chai Nat Province
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บทคัดยอ

ลัยร
า

ชภัฏ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขั้นตอนการสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่น
สมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดชัยนาทในการสรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
ชุมชน และเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑ ชุมชนจากการแปรรูป สมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท โดยเน น
กระบวนการมีสวนรวมของชุนชน คือวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา อําเภอมโนรมย และผูสนใจ
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ระหวาง พ.ศ. 2561-2562 โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและประยุกตวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การเก็บขอมูล 2) การคัดสรร 3) การพัฒนาผลิตภัณฑและทดสอบผลิตภัณฑ 4) การอบรม
ถายทอด และ 5) การประเมินผล พื้นที่ศึกษาคือ หมู 4 ตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท
ผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑชุมชนใหมจากภู มิปญญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท 2 ผลิตภั ณฑ
ไดแก 1) แยมสมโอขาวแตงกวา และ 2) ยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา นําไปสูแนวทางขับเคลื่อนการใชประโยชนจาก
ผลิตภัณฑชุมชน 3 แนวทาง คือ (1) การจัดตั้งกลุมเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ (2) การสรางจุดเดนใหกับผลิตภัณฑ
และ (3) การสรางตนแบบผลิตภัณฑที่สะทอนจุดเดนและอัตลักษณของจังหวัดชัยนาทโดยผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น
ดานหัตถกรรม เพื่อใชสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดชัยนาทอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น, ผลิตภัณฑชุมชน, สมโอขาวแตงกวา

Abstract

มห
าวิท
ยา

The objective of this research paper is to present the processes of value creation of local
products from the local wisdom of Khao Tang Kwa pomelo in Chai Nat Province, to apply the local
wisdom of Chai Nat Province for value creation of local products and to find the Guidelines for
establishing groups for the processed products of Khao Tang Kwa pomelo in Chai Nat Province. The
research focuses on the process of community participation from community enterprises of growers
planting the Khao Tang Kwa pomelo in Manorom District and those who are interested in Chai Nat
Province during 2018-2019. Then applying qualitative research and participatory action research in order
to analyze the data. The development of local products are five processes: 1 ) collection process, 2 )
selecting process, 3) product development and testing process, 4) training process, and 5) evaluation
process. Moo 4 Siladan Sub-District, Manorom District, Chai Nat Province is the area of studies.
The results of research and development are new local products, including Khao Tang Kwa
pomelo jam and Khao Tang Kwa pomelo herbal inhaler to further from the local wisdom and to add
the value to the local wisdom of pomelo. There are three guidelines to drive local products: ( 1 )
establishing groups for the products, (2) highlighting the products, (3) creating and blending the products
to the local wisdom of crafts which can be used for sustainable tourism promotion in Chai Nat Province.
Keywords: local wisdom, community product, Khao Tang Kwa pomelo
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จังหวัดชัยนาทมีประวัติความเปนมายาวนานและมีทุนทางวัฒนธรรมที่นาสนใจทั้งดานโบราณคดี ประวัติศาสตร
และภูมิปญญาทองถิ่น ปจจุบันจังหวัดชัยนาทแบงการปกครองเปน 8 อําเภอ มีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดนครสวรรค จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอุทัยธานี พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบขนาดใหญ มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการตั้ง
ถิ่นฐาน การคมนาคม และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหลงโบราณคดีหลายแหง เชน เมืองอูตะเภา เมืองนครนอย
เมืองดงคอน เมืองแพรกศรีราชา เมืองสรรคบุรี โบราณวัตถุสถานไดรับการกําหนดอายุต้งั แตสมัยกอนประวัติศาสตร สมัย
ประวัติศาสตร สมัยทวารวดี สมัยอยุธยา และมีความผสมผสานกับศิลปะสุโขทัยและลา นนา จังหวัดชัยนาทมีคําขวั ญ
ประจําจังหวัดแสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดวา “หลวงปูศุขลือชา เขื่อนเจาพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก สมโอดกขาว
แตงกวา” การท อ งเที่ ย วที่ สําคั ญในจัง หวั ดชั ยนาทแบ ง ได 2 กลุม ได แก 1) การท องเที่ ยวเชิ งวั ฒ นธรรม (cultural
tourism) เชน (1) วั ดมหาธาตุ อํ า เภอสรรคบุรี (2) วั ดพระแก ว อํา เภอสรรคบุ รี (3) วั ดพระบรมธาตุ อํ า เภอเมือ ง
เปนแหลงศึกษาเรียนรูดานประวัติศาสตรวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง (4) กลุมชาติพันธุลาวเวียง อําเภอเนินขาม และ (5) กลุม
ชาติพันธุลาวครั่ง อําเภอหนองมะโมง มีการสืบทอดอัตลักษณลาวทั้งหัตถกรรมผาทอและงานประเพณีของชุมชน และ
2) การท อ งเที่ ยวเชิ ง นิเ วศ (ecotourism) เช น (1) สวนนกชัย นาท (2) เขื่ อ นเจ า พระยา (3) ศู นย วิ จัยข า วชั ย นาท
(4) โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้สภาพภูมิศาสตรที่มีแมน้ําสําคัญ 3 สาย ไดแก แมน้ําเจาพระยา
แมน้ําทาจีนและแมน้ํานอย ทําใหจังหวัดชัยนาทกลายเปนพื้นที่ราบขนาดใหญ มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเปน
แหลงทองเที่ยว ปจจุบันมีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก (กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม, 2558)
ข อ มูลจากการสํา รวจทุ นทางวัฒ นธรรมครอบคลุม ถึ ง ภู มิ ปญ ญาทอ งถิ่ นที่ จั ง หวั ด ชั ย นาทมี อ ยู จํา นวนมาก
สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสรางมูลคาเพิ่ม (value adding) โดยใชทุนทางวัฒนธรรมที่ มีอยู
เดิม มี ตน ทุ นที่ เหมาะสมกับ การพั ฒนาภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ นจั งหวั ดชั ยนาทเพื่ อ สร า งคุ ณ ค า เพิ่ ม ให แ ก ผลิ ตภั ณ ฑ ชุ ม ชน
อันจะเปนการสรางรายไดและอาชีพใหแกคนในชุมชนและชวยสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดชัยนาทอยางยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังใชแนวคิดการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและการพัฒนาผลิตภัณฑที่เน นความรูของคนในท องถิ่ น
ซึ่งไดมาจากประสบการณและความริเริ่มของคนในทองถิ่น รวมทั้งความรูที่ส่ังสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากรุนสูรุน
ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง พัฒนา สูญสลายหายไปบางและเกิดใหมเปนความรูใหมตามยุค
สมัย อาจกลาวไดวาภูมิปญญาทองถิ่นเปนการใชภูมิปญญาหรือความรูในทองถิ่ นเพื่อการพัฒ นาทองถิ่ นซึ่งเป นความรู
ชุดใหม (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2554: 40)
การพัฒนาผลิตภัณฑ คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือทําใหไดผลิตภัณฑใหม ทําใหผลิตภัณฑที่มีอยูดีขึ้น
กวาเดิม เพื่อใหผลิตภัณฑตรงตามความตองการของผูบริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑเปนเครื่องมือที่มีความจําเปน อาศัย
ทั้งระบบและ กลยุทธที่กอใหเกิดผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย มีจุดมุงหมายสําคัญคือ ตองการผลิตภัณฑใหม (new product)
ที่สรางผลกําไรในการประกอบกิจการ (อมรรัตน อนันตวราพงษ, 2560: 53) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีงานวิจัย
ที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดชัยนาทเปนผลิตภัณฑชุมชน 3 เรื่อง ไดแก 1) การศึกษาภูมิปญญาการทอ
ผา พื้ นเมื องของคนไทย เชื้อ สายลาวครั่งในจั งหวั ดสุพ รรณบุรี ชั ยนาท และอุทั ยธานี ของทรงพล ตวนเทศ (2555)
เปนการศึ กษาองคความรูและกระบวนการถายทอดความรูการทอผ าพื้ นเมือ งของคนไทยเชื้ อสายลาวครั่งในจั ง หวั ด
สุ พรรณบุ รี ชัยนาท และอุทั ยธานี โดยเลือ กกลุ ม ชาวบ า นที่ ยัง คงทอผา แบบดั้ ง เดิ ม ใช ครั่ งเป นสี แดงย อ มที่ โ ดดเด น
และไดรับการสืบทอดตอกันมา ผลการศึกษาพบการทอผาแบบดั้งเดิม คือ การทอขัด การทอผามัดหมี่ การทอผาจก และ
การทอผาขิด ลวดลายบนผืนผาแบงไดเปน 2 กลุม คือ ลวดลายเรขาคณิตและลวดลายจากธรรมชาติ กระบวนการ
ถายทอดความรูในการทอโดยวิธีเรียนรูจากการเลียนแบบและการสาธิตใหดูแลวลงมือปฏิบัติจริง 2) การออกแบบพัฒนา
ตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม
ของกลุ มวิ สาหกิจ ชุมชน จั งหวัดชัยนาท ของประชิด ทิณ บุ ตร ธี ระชั ย สุข สวั สดิ์ และอดิ สรณ สมนึ กแท น (2559)
ผลการศึกษาเน นผลิ ตภัณฑดา นสุขภาพและความงามของผูป ระกอบกลุ ม วิส าหกิ จชุม ชน มี ภาพรวมด า นมาตรฐาน
อัตลักษณและคุณภาพของการออกแบบตราสัญลั กษณ ดานมาตรฐานและคุณภาพการออกแบบรูปลักษณบรรจุ ภั ณฑ
และดานภาพรวมของสื่อการรับรูที่เชื่อมโยงถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดยใชอัตลักษณจังหวั ด
ชัยนาทเปนสื่อสรางสรรค คือ นก วัด เขื่อน เปนองคประกอบรวม เปนผลงานการออกแบบที่มีประสิทธิภาพอยูในระดับ
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มาก และ 3) อาหารพื้นถิ่นกับกลไกในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กรณีศกึ ษากลุมชาติพันธุลาวครั่ง จังหวัด
ชัยนาท ของญาณภา บุญประกอบ จักรวาล วงศมณี สิริพร เขตเจนการ และโยธิน แสวงดี (2560) ผลการศึกษาพบวา
กลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดชัยนาทมีภูมิปญญาอาหารตํารับลาวครั่งหลายอยาง เชน ปลารา ปลาดุกตมปลารา แจวไก
แกงเห็ดระโงก และขนมแดกขาวโพด ขั้นตอนการนําอัตลักษณอาหารลาวครั่งเขาสูกระบวนการยกระดับ ภูมิปญญา
ทองถิ่นสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก การอนุรักษ การฟนฟู การประยุกต การสรางใหม เพื่อสรางกิจกรรมใหม ๆ
สําหรับนักทองเที่ยวที่จะชวยสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ และไดนําเสนอตัวอยางกิจกรรมการทําอาหารชุมชนลาวครั่ง
ตามหลักแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอีกดวย
นอกจากนั้ นยังพบการศึกษาวิ จัยและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย เชน 4) แนวทางการพัฒนาผลิ ตภั ณฑ
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดนครปฐม ของรัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม (2560)
ผลการศึกษาพบวา วิธีดําเนินงานในการสรางสรรคผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพผลิตภัณฑกะลามะพรา ว
ไดแก 1) การออกแบบผลิ ตภั ณฑ 2) กระบวนการผลิ ต 3) กลยุ ทธ ทางการตลาด 4) จุ ดเด น จุ ดอ อ น 5) ป จจั ย แห ง
ความสําเร็จ 6) ปญหาอุปสรรค และ 7) คุณคาของภูมปิ ญญาทองถิ่นตอชีวิตและสังคมทองถิ่น ตลอดจนการถายทอดและ
อนุ รักษ ภู มิปญ ญาทองถิ่นของกลุมอาชีพ มีจุดแข็งในเรื่องของวัตถุ ดิบ ผลิ ตภั ณฑมีความโดดเด น เป นเอกลักษณ ท าง
วัฒนธรรมทองถิ่นอยางชัดเจน ผลิตภัณฑมีความคงทนถาวร สามารถเสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
จากการทบทวนงานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง พบวาเปนการศึกษาการพัฒ นาผลิตภัณฑ ชุมชนจากภู มิป ญญาทองถิ่น
ประเภทสิ่ งของเครื่ อ งใช แ ละอาหาร ยั ง ไม มี การศึ กษาผลิ ตภัณฑ แ ปรรู ป จากส ม โอขาวแตงกวา ซึ่ งเป นเอกลั ก ษณ
ของจังหวัดชัยนาท คณะผูวิจัย จึงสนใจนํา แนวคิดและกระบวนการที่เกี่ยวของมาประยุ กต ใชในการพัฒนาผลิ ตภั ณฑ
ชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดชัยนาท เพื่อตอยอดคุณคาและมูลคาใหแกผลิตภัณฑชุมชน อันจะเปนการสรางรายได
และอาชีพ ให แ ก คนในชุ ม ชนอย า งยั่ง ยื น ผลการวิ จัย จะช ว ยให จั ง หวัด ชั ย นาทมีผ ลิ ตภั ณฑ ชุ ม ชนสํ า หรั บ ใช ส ง เสริ ม
การทองเที่ยวไดในอนาคต
1. นําเสนอขั้นตอนการสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท
2. เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดชัยนาทในการสรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑชุมชน
3. เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑชุมชนจากการแปรรูปสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท
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ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและประยุกตวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีวิธีและขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังนี้
1. สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารงานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ และสื่อออนไลนที่เกี่ยวของกับภูมิปญญา
ทองถิ่นและการทองเที่ยวจังหวัดชัยนาท
2. คัดเลือกพื้นที่ในการศึกษา ครอบคลุม 8 อําเภอในจังหวัดชัยนาท คือ อําเภอเมือง อําเภอสรรคบุรี อําเภอ
สรรพยา อําเภอมโนรมย อําเภอวัดสิงห อําเภอหนองมะโมง อําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา
3. ลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม (fieldwork) และสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ระหวาง พ.ศ. 25612562
4. คั ด เลื อ กภู มิ ป ญ ญาทอ งถิ่ นจั ง หวั ด ชั ย นาทที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะถิ่ น และมี คุ ณ ค า จากนั้ น นํ า มาออกแบบ
เปนผลิตภัณฑตนแบบ ใหเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดนที่นาสนใจ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ประเมินผลดวยผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
5. คัดเลือกกลุม/ องคกรชุมชนที่จะเชิญมาเขารวมในการประชุมประชาคมจํานวน 2 ครั้ง โดยคัดเลือกกลุ ม/
องคกรชุ มชนที่มีการรวมตัวกันอยา งเขมแข็ง เชน กลุม/ องค กรชุมชนประเภทอาหาร กลุม/ องคกรชุมชนประเภท
หัตถกรรม เปนตน
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6. จั ดกิ จ กรรมเสวนาเพื่อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งนั ก วิ จั ย กั บ กลุ ม / องค ก รชุ ม ชนในประเด็ น รู ป แบบ
และแนวทางการนําผลิตภัณฑชุมชนมาใชสงเสริมการทองเที่ยว
7. นําเสนอผลการวิจัยและผลิตภัณฑตนแบบ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ

ผลการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

สมโอขาวแตงกวา: ทรัพยากรชุมชนสูผลิตภัณฑที่มีมูลคา
ภูมิปญญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวานับวามีความโดดเดน เปนที่รจู ัก และถือเปนเอกลักษณของจังหวัดชัยนาท
อยางแทจริง จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา สมโอเปนสัญลักษณที่มีการนําไปถายทอดในฐานะสัญลักษณของจังหวัด
ชัยนาทในหลากหลายผลิตภัณฑ จึงเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนํามาสรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑชุมชน เนื่องจากมีตนทุน
ทางวัตถุดิบและวัฒนธรรมคอนขางโดดเดนกวาภูมิปญญาทองถิ่นอื่นๆ
สมโอพันธุขาวแตงกวา มีการนํามาปลูกครั้งแรกในจังหวัดชัยนาทที่อําเภอมโนรมย เมื่อประมาณกว า 200 ป
มาแลว โดยพอคาชาวจีนที่ลองเรือมาตามแมน้ําเจาพระยา สมโอพันธุขาวแตงกวาเปนผลไมที่สรางชื่อเสียงเปนเอกลักษณ
ของจังหวัดชัยนาท ดังปรากฏในคําขวัญจังหวัดชัยนาทและสรางรายไดใหแกเกษตรกรจังหวัดชัยนาทเปนอยางมาก ราคา
เฉลี่ ยกิ โลกรั ม ละ 60-70 บาท ปจ จุ บั นมีพื้ นที่ ป ลู ก ทั้ง สิ้ น 1,137 ไร และเป นผลไม ที่ ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication: GI) ของกระทรวงพาณิชยอีกดวย (สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท, 2560)
ปจจุบันจังหวัดชัยนาทใหการสงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวาอยางตอเนื่อง เห็นไดจาก
การจัดงานวันสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทเปนประจําทุกป โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2527 ที่อําเภอมโนรมย
มี วั ตถุ ประสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เกษตรกรผู ป ลู กส ม โอพั นธุ ข าวแตงกวาได นํา ผลผลิ ต มาจํ า หน า ยโดยตรง
แกผูบริโภค สนับสนุน เผยแพรและสงเสริมการปลูกสมโอพันธุขาวแตงกวา ที่อําเภอมโนรมยมีพื้นที่ปลูกสมโอเปนจํานวน
มากและเกิดวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา อําเภอมโนรมย ตั้งอยูที่หมู 4 ตําบลศิลาดาน อําเภอ
มโนรมย จังหวัดชัยนาท มีนายสุภาพ สุขสําราญ เปนประธานกลุม มีสมาชิกรวมกลุมจํานวน 189 คน มีการจัดฐานการ
เรียนรูภูมิปญญาการปลูกสมโอขาวแตงกวาในพื้นที่สวนสุขสําราญ เชน การจัดแปลง การใหน้ํา สํารับปลอดภัยจากสมโอ
ตลอดจนการแปรรูปอาหารจากสมโอ เชน ยําสมโอ โดยยึดหลัก “สมโอปลอดภัย” คณะผูวิจัยจึงไดเลือกพื้ นที่อํา เภอ
มโนรมยในการศึกษาการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวากับ การสรางคุณคา เพิ่มใหแกผลิ ตภัณฑ ชุมชน
เนื่องจากเปน “พื้นที่จุดกําเนิดของสมโอขาวแตงกวา” และมีวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกสมโอขาวแตงกวา ซึ่งมีสมาชิกเปน
เกษตรกร แมบาน และผูสนใจเปนจํานวนมาก

มห
าวิท
ยา

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน: สมโอขาวแตงกวา
งานวิจัยดังกลาวใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและกระบวนการมี สวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของ 3 ฝาย
ได แ ก นั ก วิ จั ย นั ก พั ฒ นา ได แ ก นางศรั ณ ยาพร จิ ติ ร าช ผู เ ชี่ ย วชาญจากสํ า นั ก ส งเสริ ม และฝ กอบ รม
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร และตัวแทนชุมชน ไดแก ประธานวิสาหกิ จชุ มชนกลุ มเกษตรกรผูป ลู กส มโอขาวแตงกวา
อําเภอมโนรมย หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ผูใหญบานหมู 4 ตําบลศิลาดาน และชาวบานในพื้ นที่
รวมจํานวน 25 คน รวมกันแลกเปลี่ยนขอมูลพบวา การสรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่นสมโอ
ขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บขอมูล
คณะผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลของหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนของจังหวั ดชัยนาท ไดแก สํานักสภาเกษตรกรจังหวั ดชัยนาท สํานักงานการทองเที่ ยวและกี ฬาจั งหวั ดชั ยนาท
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ตลอดจนสมาชิกในชุ มชน เพื่อศึกษาขอมู ล
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของพื้นที่และวิเคราะหศักยภาพของชุมชนที่คัดเลือก คือ หมู 4 ตําบลศิลาดาน ตําบลมโนรมย
เนื่อ งจากมี วิส าหกิ จชุ มชนกลุมเกษตรกรผู ป ลูก ส ม โอขาวแตงกวาที่ ตอ งการแปรรู ป ผลผลิ ตและใช ผลิ ตภั ณฑ ชุ ม ชน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีสมโอในพื้นที่ ไดขอมูลดังนี้
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1.1 ควรส งเสริมใหมี การพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ ที่ เป นเอกลั กษณข องจั ง หวั ดชั ย นาทที่นั กท อ งเที่ ยวสามารถซื้ อ
และนํากลับไดงายและมีราคาไมสูงมากนัก เชน พัฒนาหุนฟางนกใหมีขนาดเล็ก พัฒนาผลิตภัณฑสานผักตบชวาเป นรูป
สมโอซึ่งเปนผลไมประจําจังหวัด
1.2 เชื่อมโยงสินค าผลิตภัณฑ ที่เป นภู มิปญ ญาทอ งถิ่ นกั บ การทอ งเที่ ยวให เป นรู ปธรรมภายใต แผน OTOP
นวัตวิถี
1.3 สงเสริมใหมีการปลูกสมโอขาวแตงกวาไวหลังบานเพิ่มเติมจากการปลูกเปนแปลงใหญ เพื่อที่ชาวบานจะได
มีผลสมโอขาวแตงกวามาใชในการแปรรูปเปนอาหารและผลิตภัณฑตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน
1.4 พัฒ นาตลาดชุมชนใหเปน แหล ง จํ า หนา ยผลิ ตภั ณฑจากภูมิป ญ ญาท อ งถิ่ น เช น ส งเสริ ม ให เป น ตลาด
แบบ green market โดยใชบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ
2. การคัดสรร
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมและถอดบทเรียนพบวา สามารถแปรรูปจากสมโอขาวแตงกวายังมีไมมากนัก ทั้งหมด
เปนผลิตภัณฑประเภทอาหาร เชน ยําสมโอ ไอศกรีมสมโอ เปลือกสมโอเชื่อม เปลือกสมโอกวน น้ําสมโอปน พบมาก
ที่อําเภอมโนรมย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและวางแผนปรึกษาร วมกันระหวา งคณะผูวิจัยกั บชาวบ า นในชุ มชน ไดข อสรุ ปว าจะ
พัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหาร 1 ผลิตภัณฑ คือ แยมสมโอขาวแตงกวา และผลิตภัณฑประเภทของใช 1 ผลิตภัณฑ คือ
ยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา เพราะจากขอมูลของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2561 พบวายังไมมี
การแปรรูปผลิตภัณฑดังกลาวมากอน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑและทดสอบผลิตภัณฑ
เปนขั้นตอนการนําสมโอขาวแตงกวามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ โดยผูเชี่ยวชาญจากสํานักสงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดาํ เนินการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑจากสมโอขาวแตงกวาทั้ง 2 ผลิตภัณฑ คือ แยมสม
โอขาวแตงกวาและยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา จนไดคุณภาพ ดังนี้
3.1 แยมสมโอขาวแตงกวา เปนการนําผลไมทองถิ่นมาแปรรูปใหเปนแยมผลไม โดยเนนหลักความปลอดภั ย
ตอผูบริโภค ไรสารกันบูดและสารปรุงแตงรสชาติตางๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ โดยการเรียนรูถึงวิธีการทํา แยม
ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บไวรับประทานและจําหนายแกนักทองเที่ยว ประเด็นที่เปนขอกังวลของชาวบานและผูเชี่ยวชาญ
ในการทําผลิตภัณฑแยมสมโอขาวแตงกวา คือ ความขม เมื่อเนื้อสมโอถูกความเย็น ถึงแมวาชาวบานมีความพยายามที่จะ
นําเนื้อสมโอมาทําเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน น้ําสมโอ ไอศกรีมสมโอ ก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ผูเชี่ยวชาญจึ งได
คนหาวิธีการลดความขมของสมโอ โดยจุดสําคัญอยูที่การแกะเนื้อสมโอที่ตองเบามือ ระวังไมใหเม็ดสมโอแตก รวมทั้ง
ทดลองใชผลไมอื่นที่มีอยูในชุมชน เชน เสาวรส เปนสวนผสม เพื่อลดความขม
3.2 ยาดมสมโอขาวแตงกวา สมาชิกในชุมชนตองการหาวิธีใชประโยชน จากสวนตางๆ ของสมโอขาวแตงกวา
ใหไดมากที่สุด เนื่องจากเปลือกสมโอจะถูกทิ้งเปนขยะเนาเสีย รวมถึงในชวงที่สมโอติดผลจะมีการคัดสมโอบางสวนทิ้งไป
ชาวบานพยายามแกไขปญ หาดังกลาวโดยนํา เปลือกสมโอมาตากแหงและใชจุดไลยุง คณะผูวิจัยรว มกั บชาวบา นและ
ผูเชี่ยวชาญจากสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพัฒนาผลิตภัณฑยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา
ซึ่งชาวบานสามารถทําเองไดงาย ไมตองลงทุนสูง ทั้งยังสื่อถึงสมโอขาวแตงกวาผานกลิ่นของน้ํามันซึ่งเปนสวนผสมหลักได
ดวย เนื่องจากพบวา สวนประกอบของสมโอมีประโยชนและสรรพคุณของสมุ นไพร ไดแก 1) ใบสมโอ ชวยแก อาการ
ทองอื ด ทองเฟอ สามารถนํามาตํา เพื่อนํามาพอกแก อาการปวดศีรษะ ให รสปร า หอม 2) ดอกส มโอ ช วยขั บลมและ
ขับเสมหะ ใหรสหอมรอน และ 3) เปลือกผลสมโอ ชวยแกอาการแนนจุกเสียด ปรุงยาหอมแกลมวิงเวียน หนามืด ตาลาย
ใจสั่น แกลม ทองอืด ทองเฟอ จากนั้นคณะผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนรวมกับสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับการคํานวณ
ตนทุนผลิตภัณฑ เพื่อนําไปสูการกําหนดราคาขายที่เหมาะสม
4. การอบรมถายทอด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดชัยนาทเพื่อสรางคุณคาเพิ่มให แกผลิ ตภั ณฑ
ชุมชนใหแกวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา อําเภอมโนรมย ตลอดจนผูสนใจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
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จํา นวน 2 ครั้ง โดยนางศรัณยาพร จิติราช ผูเชี่ยวชาญจากสํา นั กสง เสริ ม และฝกอบรม มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร
เปนวิทยากร ดังนี้
4.1 การอบรมถายทอดผลิตภัณฑแยมสมโอขาวแตงกวา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยอบรม 2 สูตร คือ
สูตรแยมสมโอขาวแตงกวาและสูตรแยมสมโอขาวแตงกวาผสมเสาวรส

ชภัฏ

ภาพที่ 1-2 การอบรมถายทอดผลิตภัณฑแยมสมโอขาวแตงกวาและผลิตภัณฑตนแบบ
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4.2 การอบรมถายทอดผลิตภัณฑยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
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ภาพที่ 3-4 การอบรมถายทอดผลิตภัณฑยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวาและผลิตภัณฑตนแบบ
5. การประเมินผล
การประเมิ นผลจากผู เขา ร ว มอบรมพบว า ผลิ ตภัณ ฑ แ ยมสม โอขาวแตงกวา ในภาพรวมผู เ ข า ร ว มอบรม
มีความคิดเห็น/ ความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด ดานการนําเสนอผลิตภัณฑ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.65 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ผูเขาอบรมมีความคิดเห็น/ ความพึงพอใจในดา นผลิตภัณฑมาจากภูมิป ญญาทองถิ่ นจั งหวัดชั ยนาท
อยูในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.85 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑชวยสรางคุณคาเพิ่มให แกสมโอขาวแตงกวา
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.64 และรองลงมาคือ ผลิตภัณฑมีประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.45 ผลิตภัณฑ ยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา ในภาพรวมผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็น/ ความพึงพอใจ อยูในระดับ
มากที่ สุด ด า นการนํา เสนอผลิ ตภัณฑ มีคะแนนเฉลี่ ยเท า กั บ 4.77 เมื่ อ พิ จ ารณาเป นรายข อ พบว า ผู เข า ร ว มอบรม
มีความคิดเห็น/ ความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑมาจากภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดชัยนาท อยูในระดับมากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.88 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑมีประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ ยว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.76 และ
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑชวยสรางคุณคาเพิ่มใหแกสมโอขาวแตงกวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.68
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน: จากบทเรียนสูการขับเคลื่อนรวมกัน
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนยังนําไปสูแนวทางการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากผลิตภัณฑชุมชน 3 แนวทาง
ดังนี้
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1. การจัดตั้งกลุมเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหเปนอาชีพที่สามารถเพิ่มรายไดใหกับชาวบานในชุมชนได
จริง คณะผูวิจัยไดติดตามการขยายผลผลิตภัณฑชุมชน พบวาชาวบานตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมยไดมีการรวมกลุม
ผลิตยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวาเพื่อจําหนายใหแกนักทองเที่ยวและกลายเปนผลิตภัณฑชุมชนตําบลศิลาดาน อําเภอ
มโนรมย เปนที่เรียบรอยแลว ขณะที่โรงแรม @HuaDan อําเภอมโนรมย ไดสั่งซื้อแยมสมโอขาวแตงกวา สําหรับจัดเปน
อาหารเชาใหนักทองเที่ยวไดรับประทานกับขนมปง และยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา เพื่อจําหนายเปนของที่ ระลึก
แกนักทองเที่ยว
อีกดวย
2. การสรางจุดเดนใหกับผลิตภัณฑ เมื่อชาวบ านนําความรูไปพัฒนาผลิ ตภัณฑ เบื้องตนพบวา แยมส มโอ
ขาวแตงกวายังมีรสขมอยูเล็กนอย อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของสมโอขาวแตงกวา เมื่อถูกความเย็นจะมีรสขม ถาหาก
ไมสามารถหาวิธี กํา จัดรสขมได อาจนํา รสขมดังกลาวมาสรา งเป นจุ ดเดนให กับ ผลิตภัณฑ โดยการนํ าเสนอเป น แยม
เพื่อสุขภาพ จากสมโอขาวแตงกวาที่มีวิธีการปลูกแบบอินทรีย สอดคลองกับแนวทางการปลูกสมโอขาวแตงกวาของกลุม
เกษตรกรในพื้นที่อยูแลว
3. การสรางตน แบบผลิตภัณฑที่สะทอนจุ ดเดน และอัตลั กษณของจั ง หวั ด ชั ยนาทโดยผสมผสานกั บ ภู มิ
ปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม ในพื้นที่ตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมยมีชาวบานที่รวมกลุมกันทําจักสานจากไมไผและ
หวาย เปนภูมิปญญาชาวบานที่มีมาแตอดีต โดยการนําไมไผสีสุกและหวายมาจักสานเปนอุปกรณตางๆ เชน จําปา กะโล
บด กระดง กระบุง เปนตน คณะผูวิจัยเห็นวานาจะไดมีการพัฒนาเครื่องประดับจากอุปกรณที่ใชในการทําสวนสมโอดวย
รูปแบบงานจักสาน คณะผูวิจัยจึงรวมกับชาวบานตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมย พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับ
สตรี ชุดจักสานจากสวน เพิ่มเติม

ภาพที่ 5 จําปา อุปกรณที่ใชสอยสมโอตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

กลาวไดวา แนวทางการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากผลิตภัณฑชุมชนทั้ง 3 แนวทางจะทําใหผลิตภัณฑชุมชน
จากภูมิปญญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท ชวยสรางรายไดและอาชีพ ให แก คนในชุมชน ตลอดจนใช สื่อ
ความหมายทางการทองเที่ยวของจังหวัดชัยนาทไดในอนาคต

สรุปผลและอภิปรายผล

จากการศึ กษาการประยุกตใชภู มิป ญญาทองถิ่ นจั ง หวัดชั ยนาทเพื่อ สรา งคุ ณค า เพิ่ มให แ ก ผลิ ตภั ณฑ ชุ ม ชน
สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยไดดงั นี้
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1. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการสรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑชุมชนคือผูนํา
และกลุมชุมชน จะเห็นไดวา จากการเลือกพื้นที่วิสาหกิ จชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา อําเภอมโนรมย
เปนพื้นที่สําคัญในการถายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เนื่องจากเปนกลุมวิสาหกิจที่มีความเขมแข็ง มีใจรักในการ
พัฒนาชุมชนและตองการสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวอยางแทจริง ผูนํา ไดแก ประธานกลุมและผูใหญบาน ตลอดจนกลุม
ชุมชนคือชาวบานใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บขอมูล ตลอดจนการอบรมถายทอด และดวยตนทุนที่เปนพื้นที่สวน
สมโอขาวแตงกวากับการเปนแหลงกําเนิดพันธุ ทําใหพื้นที่ดงั กลาวมีศักยภาพสูงในการเปนแหลงทองเที่ยวและสงเสริมให
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่เกี่ยวของกับสมโอขาวแตงกวาอยางยั่งยืน สอดคลองกับกระบวนการพัฒนาผลิ ตภั ณฑ
ชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่นของอรัญ วานิชกร (2559) กลาววาประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) การสรางแรงบันดาลใจ
จากภูมิปญญาทองถิ่น 2) การรางภาพเพื่อสัญญะรูปทรงจากรูปทรงจากมุมมองตางๆ 3) การตัดทอนรายละเอียด พื้นผิว
ลวดลายของรูปทรงใหเขาสูโครงสรางของรู ปทรงที่มีความเรี ยบงาย 4) การถ ายทอดสัญ ญะรูป ทรงสู การจั ดการเพื่ อ
คลี่คลายรูปทรงองคประกอบตางๆ 5) การออกแบบเพื่อประสานพฤติกรรมและประโยชนใชสอยในรูปแบบใหม และ 6)
การผลิตตนแบบ และสอดคลองกับ กระบวนการพั ฒนาผลิตภัณฑใหมของอมรรั ตน อนั นต วราพงษ (2560) กล า วว า
ประกอบดวย 8 ขั้นตอนคือ 1) การสรางความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม 2) การกลั่นกรองและประเมินความคิด 3) การ
พัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑและการทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ 4) การพัฒนากลยุทธการตลาด 5) การวิเคราะห
ธุรกิจ 6) การพัฒนาผลิตภัณฑ 7) การทดสอบตลาด และ 8) การผลิตเชิงพาณิชย การนําออกจําหนายสูตลาด
2. แยมส มโอขาวแตงกวา ยาดมสมุนไพรส ม โอขาวแตงกวา และเครื่ อ งประดั บ สตรี ชุ ดจั กสานจากสวน
เปนผลิตภัณฑชุมชนที่ สรางสรรคขึ้นใหมจากฐานภู มิปญญาทองถิ่นจั งหวัดชัยนาท ผลิตภัณฑทั้งหมดสามารถนํา ไปใช
สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูในสวนสมโอ นักทองเที่ยวสามารถทดลองทําแยม ยาดมสมุนไพร ตลอดจนงานจักสานเบื้องตน
ได โดยมีวิทยากรในชุมชนเปนผูแลกเปลี่ยนประสบการณ ในบรรยากาศรมรื่นของสวนสมโอ อีกทั้งแยมสมโอขาวแตงกวา
สามารถนํ ามาเปนอาหารเชาบริการแก นักทองเที่ยวที่พั กค างในจั งหวั ดชั ยนาท ยาดมสมุ นไพรสมโอขาวแตงกวาและ
เครื่องประดั บ สตรี ชุ ด จักสานจากสวนสามารถจํา หนา ยแก นักทองเที่ยวในฐานะผลิ ตภั ณฑ ชุมชน เพื่อ ให เกิ ด ความ
ประทั บ ใจและจดจําจังหวัดชัยนาทไดอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของรัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม (2560)
ที่ ก ล า วถึ งวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท่ี เ ป น เลิศ ในการดํ า เนิ น งานสร า งสรรค ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ นของกลุ ม อาชี พ ผลิ ต ภั ณ ฑ
กะลามะพราว ไดแก 1) การออกแบบผลิตภัณฑ 2) กระบวนการผลิต 3) กลยุทธทางการตลาด 4) จุดเดนจุดออน 5)
ปจจัยแหงความสํ า เร็ จ 6) ปญหาอุป สรรค และ 7) คุณ คาของภูมิปญญาทองถิ่ นตอชีวิ ตและสัง คมทองถิ่ น ตลอดจน
การถายทอดและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพ และแนวคิดของประชิด ทิณบุตร ธีระชัย สุขสวัสดิ์ และอดิสรณ
สมนึกแทน (2559) ที่ใชในการออกแบบตราสัญลักษณ สื่อการรับรูที่เชื่อมโยงถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ชัยนาท โดยใชอัตลักษณจังหวัดชัยนาทเปนสื่อสรางสรรค

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
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1) ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตอยอดเชิงปฏิบัติการ
- จังหวัดชัยนาทและหนวยงานที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทอ งถิ่น เชน สํานักงานพัฒนาชุ มชนจั งหวัดชั ยนาท
ตลอดจนหนวยงานดานการทองเที่ยว หนวยงานดานการเกษตรของจังหวัด ควรสนับสนุนใหผลิตภัณฑ แยมสมโอขาว
แตงกวาและยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวาเปนผลิ ตภั ณฑ ของจัง หวัด เพื่อใช สงเสริ มการทอ งเที่ ยวจั งหวั ดชั ย นาท
ตลอดจนไดรับการพัฒนาสูตรใหเหมาะสมกับผูบริโภคและผูใชงานที่ตางกลุมกันในอนาคต
- จังหวัดชัยนาทและหนวยงานที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทอ งถิ่น เชน สํานักงานพัฒนาชุ มชนจั งหวัดชั ยนาท
ควรสนับสนุนและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสตรี ชุดจักสานจากสวน ใหมีรูปทรงที่หลากหลาย ทันสมัย เพื่อใชสงเสริม
การทองเที่ยวจังหวัดชัยนาทในอนาคต
2) ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป
- ควรมีการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นเฉพาะประเภท เชน ดานหัตถกรรม จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบว า
มีหลายชุมชนในจังหวัดชัยนาทที่ยังสืบทอดองคความรูนี้อยู เชน ที่ตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมย ขณะที่บางชุมชนองค
ความรูนี้อยูในภาวะเสี่ยงที่จะสูญหาย
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- ควรมีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากตาลที่ตําบลหวยกรด อําเภอสรรคบุรีและตําบลโพนางดําตก
อําเภอสรรพยา เนื่องจากสัมพันธกับวิถีชุมชนและมีศักยภาพที่จะฟนฟูได
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การสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ
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วัตถุประสงคงานวิจัยเพื่อสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัตหิ ลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ใช
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย และคลิปคําสอนธรรมบรรยายหลวงพ อเทียน จิตฺสุโภผานทาง
ออนไลนชองทาง YouTube วิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวา 1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน มีสติกําหนดรูในอิริยาบถ
ฝกจากสรางจังหวะเคลื่อนไหว สติความรูสึกตัว สัมปชัญญะรูตัวเกิดปญญา 2) เวทนานุปสสนาสติปฏฐานมีสติในเวทนา
หาตัวสติ วิจัยสอดสองธรรม 3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน รูตัวรูคิด จิตนึกคิดตองรู สติดูตัวคิด 4)ฐานธรรมานุปสสนาสติ
ปฏฐาน เห็นภายในตองใชจิตเห็น คิด รู เห็น เขาใจ ทําความเขาใจเนื้อแท ใชสติพิจารณาปญญา รูแจงเห็นจริง ธรรมเปน
อากาลิโก
คําสําคัญ: มหาสติปฏฐาน 4 , หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ, การสกัด, หลักคําสอน
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The objective of this research was to extract the doctrine of Mahāsatipaṭṭhana IV in Ven.
Luangpor Thian Cittasubho's practice guidelines. The qualitative research methodology was used in this
study. The data were collected from documents, research studies, YouTube videos of Dharma teachings
lectured by Ven. Luangpor Thian Cittasubho via YouTube channels as for the synthetic analysis. The
research findings showed the following results: 1) Kāyānupassanāsatipaṭṭhāna, the base of body,
consciously defining the posture, practicing from creating a rhythm of movement, and consciousness,
2) Vedanānupassanāsatipaṭṭhāna, the base of feeling, having consciousness in the feeling, focusing on
self- consciousness, researching the Dharma, 3) Cittānupassanāsatipaṭṭhāna, the base of the mind,
consciously knowing and thinking,the contemplation mind, the mind must see and think,
4) Dhammānupassanāsatipaṭṭhāna, the base of the Dharma, the inner seeing which requires the mind
to see, to think, to know, to look at, and to understand, understanding the essence, using the wisdom,
and being enlightened with Dharma is Agalico having no time and no places.
Keywords: Mahāsatipaṭṭhāna IV, Ven. Luangpor Thian Cittasubho, Extract, Doctrine

บทนํา

มหาสติปฏฐานสูตร ในพระไตรปฎกกลาววา“ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว
เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงนิพพาน ทางนี้คือสติปฏฐาน 4
ประการ สติปฏฐาน 4 ประการ อะไรบาง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1.พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกได 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสได 3.พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
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ได 4.พิ จารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชั ญ ญะ มี สติ กําจั ดอภิ ชฌาและโทมนั สในโลกได ”
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539: 304-340)
ผูวิจัยสนใจมหาสติปฏฐาน ตั้งตนจากงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทเรื่อง “การสังเคราะหงานวิทยานิ พ นธ
เรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหวาง ป พ.ศ. 2540-2555” (สรัญญา โชติรัตน,
2558) มาถึงการเก็บขอมูลงานวิจัยซึ่งไดรับการจัดสรรทุนวิจัยเรื่อง“การสังเคราะหวรรณกรรมเรื่องมหาสติปฏฐาน 4”
(สรัญญา โชติรัตน, 2560) จากงานวิจัยเรื่องดังกลาว แนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไดขอสรุปผลการวิจัยจาก
หนังสือวรรณกรรม“คูมือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตตฺสุโภ” (พุทธยานันทภิ กขุ,
2544) พบวา 1) สาระจุดเนน การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวกายาคตาสติปฏฐานเปนฐานเบื้องตนเฝาดู กายเคลื่อ นไหว
เฝาดูใจนึกคิดยกมือสรางจังหวะแทนลมหายใจ เปนหลักสรางความรูสึกตัวจากฐานกายเชื่อมโยงสูฐานเวทนา จิตธรรม
เปนการเนนครบทั้ง 4 ฐาน เพียงแตเทคนิควิธีการปฏิบัติใชการสรางจังหวะ ดูการเคลื่อนไหวละเอียดตามลําดับ ธรรมา
นุปสสนาสติปฏฐาน คือ อยาไปดูกับความคิด จงดูมัน ออกจากความคิด ลดอุปทานขันธ 5 2) องคความรู เน น ความ
รูสึกตัว ตองใหใสใจในความรูสึกตัว จิตมาอยูกับปจจุบัน ไมอยูในความคิด ถายังอยูในความคิดแสดงวาไมอยูในป จจุบั น
ความคิดเปนตัวตนเหตุแหงทุกข สภาวธรรมภายใน จิตใจมีธรรมะ เสนทางมรรค 8 สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและจบที่ใจทั้งสิ้น
สรางสภาวะวิปสสนาใหเกิดขึ้นหรือมีอยูในใจได การแสดงออกภายนอกไดอยางสอดคลองกั น 3) กลวิธีนําเสนอหนั งสื อ
เปนงานที่ดีเปนการอธิบายเรื่องการเจริญสมาธิกรรมฐานสายหลวงพอเทียน การสรางจังหวะ เรียบเรียงดีเขาใจภาษา
งายๆ นําไปสูการปฏิบัติ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ บูรณาการสายหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ เปนแนวทางการปฏิบั ติแบบ
สายเคลื่อนไหว 4) การแนะนําหนังสืออธิบายมหาสติปฏฐาน 4 ไดชัดเจนมาก แนะนําให อานเน นชว ยการปฏิ บั ติอี ก
รูปแบบ แตยังคงเนื้อหาสาระแนวทางปฏิบัติหลากหลายสาย และรูปแบบเทคนิควิธีการปฏิบัติ ไมเหมือนกันแตจุดหมาย
ปลายทางเหมือนกัน เพียงแตวาเสนทางจะตรงกับจริตผูปฏิบัติอยางไร ไมวารูปแบบใดของสติปฏฐาน เพียงตางกับเทคนิค
วิ ธีการเท านั้ น ธรรมะสูเสนทางเดียวกับยากตรงที่การปฏิ บั ติ หลั กธรรมะแท ตอ งเข า ถึ งงา ย ดว ยภาษาเรียบงายและ
ธรรมดา เหมาะสําหรับคนทั่วไป
ประวัติหลวงพอ เที ยน จิตฺตสุโภ เดิมชื่อพันธ อินทผิว เกิ ดวั นที่ 5 เมษายน พ.ศ.2454 เมื่ออายุ 10 กว า ป
บรรพชาเปนสามเณร ไดเรียนตัว หนัง สือลาวและหนัง สื อธรรมพออา นออกและเขีย นได บาง เริ่มฝ กกรรมฐานตั้ ง แต
คราวนั้น ทานไดปฏิบัติหลายวิธี เชน วิธีพุทโธ วิธีนับหนึ่ง สอง สาม เปนสามเณรได 1 ป 2 เดือน ลาสิกขาบทออกมาชวย
ทางบานทํามาหากิน อายุ 20 ป ไดอุปสมบทเปนพระตามประเพณี ไดศึกษาและทําสมาธิ บวชได 6 เดือน ไดลาสิขาบท
แตงงานมีครอบครัวเมื่ออายุ 22 ป มีบุตรชาย 3 คน ทานเปนผูนําคนในหมูบานทําบุญ รับเลือกเปนผูใหญบาน ทานสนใจ
การทําสมาธิและไดปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ประกอบอาชีพเปนพอคา เดินเรือคาขาย ทําใหทานไดโอกาสพบพระอาจารย
กรรมฐานหลายรูป เกิดความสนใจธรรมะมากขึ้น ทานเห็นวาแมทําความดี ทําบุญ และปฏิบัติกรรมฐานหลายวิธี ตั้งแต
อายุนอย ยังไมสามารถเอาชนะความโกรธได ทานจึงอยากคนควาหาทางออกจากสิ่งเหลานี้ เมื่อายุได 45 ป ทานไดออก
จากบานตั้งใจแนวแนจะพบธรรมะที่แทจริง โดยทํากรรมฐานวิธีงายๆ คือ ทําการเคลื่อนไหว แตทานไมไดภาวนาคําวา
“ติง-นิ่ง” (ติง แปลวา ไหว) อยางที่คนอื่นทํากัน ทานเพียงใหรูสึกถึงการเคลื่อนไหวของรางกายและจิตใจเทานั้น จากนั้น
ทานไดกลับมาเผยแพรชี้แนะสิ่งที่ทานไดประสบมา แกภรรยาและญาติพี่นอง 2 ป 8 เดือน ขณะเปนฆราวาส จากนั้นทาน
ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุอีกครั้ง คําสอนหลวงพอไดแพรหลายไปทั้งในและตางประเทศ ไดมีผูปฏิบัติตามเพิ่มจํานวนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ หลวงพอไดอุทิศชีวิตใหกับ การสอนธรรมะอยางไม เห็ นแก ความเหน็ ดเหนื่อย ไดละสังขารอย างสงบ สํานั ก
ปฏิบัติธรรมทับมิ่งขวัญ จังหวัดเลย รวมอายุ 77 ป และไดใช เวลาอบรมสั่งสอนธรรมะแก คนทั้งหลายเป นเวลา 31 ป
(หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ, 2549: 4-6)
จากขอมูลทั้งขอคนพบงานวิจัยเรื่องเดิม ประวัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ และความนาสนใจเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับมหาสติปฏฐาน 4 ทําใหอยากรูอยากเขาใจรูปแบบแนวทางปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ประเด็น
แรก ทานเปนชาวบานธรรมดาๆ ไมไดเรียนปริยัติอะไรมาก แตคนพบจากประสบการณของการรูตัว กับทาเคลื่อนไหว
ของรางกายทําใหรูอยูกับปจจุบันไดดีมาก จิตสงบเกิดปญญารูความจริงตามธรรมชาติ ทานนําประสบการณของทา นมา
สอนโดยไมมีทฤษฏีอะไรมาก พุงตรงสูการปฏิบัติและการปฏิบัติงายๆ คือ ตามรูอาการเคลื่อนไหวของกาย ทานประดิษฐ
ทาเคลื่อนไหวและแขนเปนจังหวะมือและแขนเคลื่อนไหวอยางไรก็ตามรู พยายามทําใหตอเนื่อง (ประเวศ วะสี, 2552:
534
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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6-9) ประเด็นที่สอง แนวคําสอนหลวงพอ เทียน จิตฺตสุโภ จากงานวิจัยจํานวน 7 เรื่อง ประกอบ 1) พระมหาวีระพันธ
ชุติปฺโญ (สุปญบุตร) “ศึกษาวิเคราะห การตีความและวิธีการสอนของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ” 2) พระมหานิ พ นธ
มหาธมฺมรกฺขิโต (แสมแกว) “ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ และพุทธทาส
ภิกขุ” 3) พระมหาสิงหหน สิรินฺธโร (ฉิมพาลี) “ศึกษาวิเคราะหความสอดคลองระหวางหลักปฏิบัติสัมปชัญญะในมหาสติ
ปฏฐานสูตรกับวิธีการฝกเจริญตามแนวของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ”4) พระสุวรรณ สุวณฺโณ (เรืองเดช) “ศึกษาผลการ
เจริญตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ : กรณีศึกษาผูปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมมหาสติปฏฐาน 4” 5)
พระมหาเจษฎา โชติวํโส (จุลพันธ) “ศึกษาเปรียบเทียบวิธี การเจริญสติของหลวงพอ เที ยน จิตฺตสุโภ และทานติ ช นัท
ฮันห” 6) สุชาติ หลาอภัย “การประยุกตใชมหาสติปฏฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ” 7) เกื้อกูล มูลทา “การศึกษา
แนวทางการเจริญสติ ในชีวิ ตประจําวั นตามหลัก คําสอนของหลวงพอ เที ยน จิตฺตสุ โภ” จากทั้ งสองประเด็ น เห็ น ได ว า
ความคงอยูและสืบเนื่องคําสอนของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภในปจจุบัน มีการกลาวถึงทั้งสายการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว
จากสํานักปฏิบัติธรรมและในงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา ยอมแสดงไดวา แนวทางปฏิบัติเปนที่ยอมรับและไดผล
การปฏิบัติ ผูคนทั้งหลายใหความสนใจ ใหความศรัทธา และยอมรับในรูปแบบการปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ
ตามคําสอนและแนวทางปฏิบัติสืบตอมา
ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาหลักคําสอนและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมหาสติปฏฐาน 4 ของหลวงพอเทียน จิตฺต
สุโภ เพื่อเปนการยืนยันความรูงานวิจัยเดิมและเพิ่มเติมระเบียบวิธีการวิจัยโดยเปนการเก็บขอมูลจากโซเซียลมีเดีย สังคม
ออนไลนผา นช องทาง YouTube คลิป ขอ มูลธรรมบรรยายจากน้ํา เสี ยงครู บาอาจารย สอนเกี่ ยวกั บ มหาสติ ป ฏ ฐาน
เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางครูบาอาจารยนําไปสูการสกัดหลักคําสอนมหาสติปฏฐาน จึงเปนที่มาบทความวิ จัย
เรื่อง “การสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ” ซึ่งเปนสวนหนึ่งงานวิจัย
ป พ.ศ. 2564 เรื่อง “การสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติของครูบาอาจารย”
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เพื่อสกัดหลักคําสอนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ
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ระเบียบวิธีการวิจัย 1) แหลงขอมูลธรรมบรรยายจากน้ําเสียงหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ผานชองทาง YouTube
จํานวน 10 คลิปขอมูล 2) ประสบการณปฏิบัติธรรมสายเคลื่อนไหว 2 ครั้งๆ ละ 7 วัน ณ วัดแพรแสงเทียน (พิกุล มโน
เจริญ,2555) ซึ่งเปนผูสอนการปฏิบัติ 3) ผลงานวิจัยของผูวิจัยที่ศึกษาผานมา 4) จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรม
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธรรมบรรยายน้ําเสียงอธิบายแนวทางปฏิ บัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ผานชองทาง YouTube เลือกจากการ
คนหาคําวา “สติปฏฐาน” ปรากฏขอมูลชอง YouTube รับฟงเบื้องตนที่เกี่ยวของแลว ดําเนินการรวบรวมจํานวน 10
คลิปขอมูล ไดแก ธรรมบรรยายเรื่อง“เจริญสติปฏฐาน 4 รูซื่อซื่อ” “วิธีเขาถึงพระนิพพาน กระแสพระนิพพาน” “อยาลืม
ตั วทํ าเหมือ นกั น แตไมเหมือ นกั น” “ขอปฏิบัติธรรมที่ลัดสั้น” “วิ ธีการเจริ ญสติ” “รูเอง-เห็ นเอง-เข าใจเอง สั ญญา
กับปญญา” “ตองรูตองสัมผัสเอง” “การเจริญสติกับการใชชีวิตจริง” “เห็นความคิด คือ เห็นตนทางดับทุกข” “หลวงพอ
เทียนสอบอารมณ” เครื่องมือวิจัยเปนแบบบันทึกขอมูลผา นการฟงธรรมบรรยายและนําประเด็ นคําสอนลงบนตาราง
จําแนกเปนประเด็น แนวคิด หลักการ วิธีการ และผล เมื่อไดผลแลวนํามาทําเปนแผนภาพความคิดในกรอบพระสูตรเรื่อง
มหาสติปฏฐาน 4 ดังแสดงภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงกลุมตัวอยางธรรมบรรยายแนวทางปฏิบตั ิหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ผานชองทาง YouTube

เครื่องมือการเก็บขอมูลวิจัย จัดทําเปนตารางขอมูลเพื่อการสกัดหลักคําสอนจากธรรมบรรยายแยกตามคลิป
เรื่อง “.........” แนวทางปฏิบัติของ “........” กําหนดเปนรหัส ลักษณะการศึกษา 1) ลักษณะศึกษาตามปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธ 2) จําแนกตาม ฐานกาย เวทนา จิต ธรรม ตามกรอบวิเคราะหเนื้อหาตามพระสูตรมหาสติปฏฐาน โดยเครื่องมือ
ผานการตรวจสอบความคิดเห็นจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย และการทดสอบการเก็บขอมูลเบื้องตนกอนนํามาเก็บขอมูล
ทั้งหมด

ผลการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

ตารางที่ 1 แสดงตารางเครื่องมือเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลธรรมบรรยายแนวทางปฏิบัติ
สกัดหลักคําสอน
ประเด็นหลักคําสอน
แนวคิด
จากขอมูลจากการฟงธรรมบรรยาย
ด
ว
ยการจดบั
น
ทึกขอความจากประเด็นคําสอนจากการฟงแลว
สกัดหลัก
นํามาเรียบเรียงทําความเขาใจประเด็นคําสอนสําคัญ
หลักการ
แลวนํามาสกัดหลักคําสอนเปนตารางเครื่องมือเก็บขอมูลวิจัย
สกัดหลัก
จําแนกเปน ดานแนวคิด ดานหลักการ ดานวิธีการ ดานผล
วิธีการ
จัดทําเปนแผนที่ความคิดเกี่ยวกับมหาสติปฏฐาน
สกัดหลัก
จําแนกตาม
ผล
ฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต ฐานธรรม
สกัดหลัก

จากการสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ผลการศึกษา

มห
าวิท
ยา

พบวา

ตารางที่ 2 แสดงการสกัดหลักคําสอนธรรมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ
จําแนกตาม แนวคิด หลักการ วิธีการ และผล
รหัส
แนวคิด
N1 -หนทางนิพพาน
-ศึกษาเรียนตัวเอง
กวางศอกยาววา
หนาคืบ
-ธรรมเปนอากาลิโก

หลักการ
-เจริญสติใชการเคลื่อนไหว
-ใหรูสึกตัวตลอดเวลา
-สติระลึกได สัมปชัญญะตัว
เกิดปญญา

วิธีการ
-กําหนดรูในอิริยาบถ
-สรางจังหวะฝกความรูสึกตัว
-เดินจงกรมทําความรูสึกตัว
-สติติดตอกันเหมือนลูกโซ
-ทําตัวเองเปนพระในบานเรือน
-แมวจับหนู คิดรูทันที ไมเขาไป
ในความคิด

ผล
-เกิดปญญาทําใหโทสะ
โมหะ โลภะ หายไป
-ละชั่วทําดีความรูสึกตัว
เกิดปญญา
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N5

N6

N7

-จําตําราไมใชของจริง
-ตองปฏิบัติ
-สภาวะเกิดดับจําไปปฏิบัติ
-เห็นฌาน อยางปญญา
-เคารพตัวเอง
-สติลูกโซ
-ไมอาศัยตํารา
-ตั้งใจฝกฝน รูแจงเห็นจริง
ไมติดสงบ
-ปรมัตถบัญญัติ
-ศึกษา รู เห็น เปน มี
-ทําใหเกิดปญญาบารมี
-ทําความรูสึก
-คนจริงตองไดของจริง
สติระลึกได รูตัวระลึกได
-วิปสสนา รูแจงเห็น -จําวิธีรูแจง
จริง
-รูวิธีดูความคิด
-จิตอุเบกขา

มห
าวิท
ยา

N8

-ปฏิบัติธรรมตอง
จริง
-ปฏิบัติเองเห็น
เขาใจ
-ตัวสติ คือ วิจัย
สอดสองธรรม
-มีสติกายในกาย
เวทนา จิต ธรรม
-รูจริง เห็นจริง ตาม
จริง
-คําสอนสากล
-ศาสนา คือ ตัวเรา
-อยากรูทําเอง
รู รูปนาม

N9

รำไ
พพ
รรณ
ี

N4

-ทําแบบเคลื่อนไหว ทําจังหวะ
-ปญญาความรูเปนเครื่องมือ
-รูตัวความคิด
-อารมณเดียว คิด เห็น รู
-รูจักสมมติบัญญติ ใหมาก
-ยกมือไปมาเคลื่อนไหวใหรู จิต
นึกคิดใหรู ทําความรูสึกตัว
-ใชสติพิจารณาปญญาใหเกิดขึ้น
-รูปรมัตถ คือ รูเห็นสัมผัสแนบ
แนน
-มีสติกําหนดรูอิริยาบถ
-สรางจังหวะสติรูสึกตัว
-สติระลึกไดสัมปชัญญะรูสึกตัว
-ปฏิบัติธรรมตองเปนขั้นตอน
-ฝกเหมือนแมวจับหนู ฝกดู
ความคิด เห็น รูทัน ออกจากคิด
-คิด รู เห็น เขาใจ
-ใหรูจักตัวเรา

ชภัฏ

N3

-เรียนรูจากตัวเอง-รู -มีสติกําหนดรูสึกตัว
รูปนาม-เปนพุทธะ -อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
-ศึกษาของจริง
-ปฏิบัติเหมือนลูกโซ
-ทําแบบซื่อๆ
-เขาใจเนื้อแท
ปญญาญาณกฎ
-รูจักอัตถบัญญัติ รูจักสมมติ
ธรรมชาติ
รูจักปรมัตถ
-นิพพาน
-ใจมันคิด รูจักแบบซื่อๆ
-ญาณเปนพาหนะ
-ฌาน
-เคลื่อนไหวรูความคิด
-รูปนาม
-รู เห็น เปน มี ทวนอารมณ
-อนิจจัง ทุกขัง
-แมวกับหนู แมวคือตัวรู
อนัตตา
-ทวนอารมณจําใหได
-เจริญสติตองปฏิบัติตอกัน
-ศึกษาตัวเองฝกสติ -รูเองศึกษา
เพื่อปญญา
-พุทธะ เกิดปญญา

ลัยร
า

N2

-จิตนึกคิดตองรู
-รูสึกตัวเคลื่อนไหว ใหสติกําหนด -เกิดปญญา
อิริยาบถ
-สติกําหนดความรูสึกตัว

N10 -อริยสัจ 4

-สติ สัมปชัญญะ
-หนูกับแมว
-มีสติเขาไปกําหนดรู

-มีสติกําหนดรู ในอิริยาบถ
-เห็นภายในใชใจเห็น จิตในจิต
-คิดปุบ เห็นปบ ไมปรุงแตง
ความคิด
ตั้งใจ จิตใจเขมแข็ง
-มีสติดับทุกข
-เอาสติมาดูความคิดอยาเขาไป
ในคิด
เดินจงกรมใหรูสึกตัว
-หลับตาหรือลืมตา ก็ได
-เคลื่อนไหวเห็นรูปนาม
-เห็นความคิดตัวเองเห็นธรรม
-สติดูความคิด คิดดูจิต
-คิดรูอยูกับเคลื่อนไหว
-คิดแลวรูทันที ทําความรูสึกตัว
คิดปลอยไป

-ซาบซึ้งธรรม
-รูคุณคา หนาที่คน
-ละชั่ว ทําดี

-แกปญหาตัวเองได
-รูสึกตัวเองเปนพระ ขันธ
5 ไมปรุงแตง
-จิตใจนิ่มนวล
-ละชั่วทําดี

-ศีลกําจัดกิเลสหยาบ
สมาธิกําจัดกิเลสกลาง
ปญญากําจัดกิเลสละเอียด

-รูแจงเห็นจริงตามเปนจริง
-จิตใจสะอาด สวาง สงบ
บริสุทธิ์ ผองใส วองไว
-เคารพตัวเอง
-รูมรรคผล
-อริยบุคคล

-จิตสะอาด สวาง สงบ

-ดับทุกข
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ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ
ี

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาธรรมบรรยายเกี่ยวกับมหาสติปฏฐานของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ จําแนกตาม
แนวคิด หลักการ วิธีการ ผล เพื่อนําไปสูการสกัดหลักคําสอนมหาสติปฏฐาน 4 จําแนกตามฐานกาย เวทนา จิต ธรรม
แสดงภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนที่ความคิดเพื่อสกัดหลักคําสอนมหาสติปฏฐาน 4 จําแนกตามฐานกาย เวทนา จิต ธรรม

สรุปและอภิปรายผล

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

จากผลการศึกษาการสกั ดหลักคํา สอนเรื่อ งมหาสติปฏ ฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติหลวงพอเที ยน จิตฺตสุโ ภ
จําแนกตามกรอบมหาสติปฏฐาน 4 ประกอบดวย กายนุปส สนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา ธรรมานุปสสนา พบวา
1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน สรุปไดวา 1) สติกาํ หนดรูในอิริยาบถโดยสรางจังหวะ เพื่อฝกความรูสึกตัว ทําแบบ
เคลื่อนไหว ทําจังหวะยกมือเคลื่อนไหวใหรูความรูสึกนึกคิดใหรู เปนการฝกความรูสึกตัว อาศัยสติกําหนดความรูสึกตัว
ความรูสึกเคลื่อนไหวใหมีสติขณะเคลื่อนไหวอิริยาบถ การเดินจงกรมเพื่อทําความรูสึกตัว ฝกใหสติติดตอกันเหมือนลูกโซ
สติกําหนดอิริยาบถเปนสําคัญ 2) ความหมาย “สติ”ระลึกได “สัมปชัญญะ” รูสึกตัว การฝกสรางจังหวะทําใหสติรูสึกตัว
จะหลับตาหรือลืมตาก็ได เคลื่อนไหวใหรูเห็นรูปนาม 3) ความรูสึกกายระลึกไดเปนสัมปชัญญะ ตัวรูเปนตัวเกิดปญญา
มีสติกํา หนดความรูสึกตัว เจริญสติโดยใชการเคลื่อนไหว สติสัมปชัญ ญะจําวิธีการรูแจง สติระลึกไดรูตัวระลึกไดแ ละ
ใหรูสึกตัวตลอดเวลา มีสติเขาไปกําหนดรูทําความรูสึกตัวเปนตั้งใจฝกฝนรูแจงเห็นจริงโดยไมติดความสงบ 4) เรียนรู
จากตัวเองจากกาย ศึกษาตนเอง กวางศอก ยาววา หนาคืบ ศาสนาคือตัวเรา เปนการศึกษาตัวเอง ฝกสติเพื่อปญ ญา
ปฏิบัติธรรมตองจริง อยากรูทําเอง รูจริง เห็นจริง ตามจริง ทําแบบซื่อๆ ปฏิบตั ิเองเห็นเขาใจ
แนวคิดฐานกายานุปสสนา ดานสัมปชัญญะบรรพ กลาวโดยยอวา “ทําความรูสึกตัวในการกาวไป การถอยกลับ
การแลดู การเหลี ยวดู คูเขา เหยียดออก ครองสัมฆาฏิ บาตร จีวร ฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถายอุจ จาระ
และปสสาวะ ทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง ดวยวิธีนี้ พิจารณาเห็นกาย
ในกายภายในอยู พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู พิจารณา
เห็นธรรมเปนเหตุเ กิดในกายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในกายอยู มีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา “กายมีอยู ”
ก็เพียงอาศัยเจริญญาณ เจริญสติเทานั้น ไมอาศัยตัณหาและทิฏฐิ อยู และไมยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก” หลักคําสอน
หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ เนนความรูสึกตัว คือ สติ สัมปชัญญะกลาวไวในพระสูตรมหาสติปฏฐานเปนการตั้งสติ ฐานกาย
ตั้งสติกําหนดรูอิริยาบถเคลื่อนไหวมีสติ สัมปชัญญะ รูแจงเกิดปญญาที่มาจากฐานกาย
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สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสิงหหน สิรินฺธโร(ฉิมพาลี) ทําความรูสึกตัวดวยการนั่งสรางจังหวะยกมือ 15
จังหวะ โดยพลิกขวา ตะแคงขึ้น เรื่อ ยไปจนมือ ซ อ นทับ กั น ใหมีสติ กํา กั บ อยูทุ กขณะ มิ ให ขาดสาย และก็ ให รู สึ ก ตั ว
ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น ไมวาจะไหว ก็รูสึก กะพริบตา ก็ใหรูสึก หายใจ ก็รูสึก กลืนน้ําลาย ก็รูสึก เรียกวา ใหรูสึกทุก
อาการที่เกิดขึ้นโดยไมลืมกายลืมใจลอยไปที่ อื่นเผลอไปคิดเรื่องอื่น มือวาจะขยับอยางไร และไมเพงมือเพงกายทั้งกาย
ดวย รูเพียงวามันเปนสภาวะที่จิตตื่น หลุดออกจากโลกของความคิดมาอยูกับโลกของความจริงจึงพรอมที่จะเห็นสภาวะ
และเขาใจความเปนจริงของรูปนาม กายใจได และตองรู สึกใหถู กต องว าสิ่งที่กําลั งเคลื่ อ นไหวอยู นี้ คืออาการของรู ป
ต องรูสึกให ถึงความเปนรูป ไมใชรูสึกเพียงวา มือกํา ลังเคลื่อนไหว ต องรูสึกจริ งๆ ถึ งอาการของรู ปที่กําลั งเคลื่อนไหว
สอดคลองกับงานวิจัยของพระสุวรรณ สุวณฺโณ (เรืองเดช) การเจริญสติตามแนวทางของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ พบวา
เนนการสอนใหผปู ฏิบัติเจริญสติหมวดกายานุปสสนาสติปฏฐานหมวดอิริยาบถบรรพ คือ การยืน เดิน นั่ง นอน และหมวด
สัมปชัญญะ คือ การกําหนดอิริยาบถนอยอื่นๆอีก เชน ดื่ม พูด เหลียวหลัง ยกมือ
2) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน สรุปไดวา มีตัวสติในเวทนา ตัวสติ คือ วิจัยสอดสองธรรม ใหจิตอุเบกขา อาศัย
ฌานไปสู วิป ส สนารู แ จ ง เห็ น จริง รูป นาม ฐานเวทนาหลวงพ อ เที ย น จิ ตฺตสุโ ภ ท านไมไ ด เ น น การปฏิ บั ติ ฐ านเวทนา
ซึ่ งเปนความรูสึกสืบเนื่องจากฐานกาย แตเปนการเนนการฝกฐานกายนํ าเพื่ อตั ดเวทนาทั้ งหลายที่ ปรุ งแต งความรู สึก
และความคิด โดยการฝกมีสติในเวทนาเทานั้น ใหกําหนดความรูสึกตัวจากกายและการเคลื่อนไหวอิริยาบถตาง ๆ นําทาง
ปฏิบัติ
3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน สรุปไดวา 1) จิตนึกคิดตองรู หมายถึง รูตัวความคิด เหมือนแมวจับหนู คิดรูทันที
ไมเขาไปในความคิด ไมปรุงแตงความคิด ฝกใหเหมือนแมวจับหนู ฝกดูความคิด เห็น รูทัน ออกจากความคิด แมวกับหนู
แมวคือตัวรู อารมณเดียวคิดรูเห็น คิดรูอยูกับเคลื่อนไหว คิดแลวรู มีสติอยูกับทุกข ทําความรูสึกตัว เอาสติมาดูความคิด
อยาเขาไปในความคิด สติดูตัวความคิดจิตดูจิต เห็นความคิดตัวเองเทากับเห็นธรรม ใหรจู ักตัวเอง 2) รูวิธีดูความคิด วิธี
เคลื่อนไหวรูความคิด ใจมันคิด รูจักแบบซื่อๆ 3)จิตใจสะอาด สวาง สงบ บริสุทธิ์ ผองใส วองไว เกิดความซาบซึ้งธรรม
จิตใจนิ่มนวล จิตสะอาด สวาง สงบ
แนวคิดฐานจิตตานุปสสนาเปนการพิจารณาจิต กลาวโดยยอวา “จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะ ก็รูขัด จิตมี
โทสะ จิตปราศจากโทสะ ก็รูชัด จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะ ก็รชู ัด จิตหดหู ก็รูชัด จิตฟุงซาน ก็รูชัด จิตเปนมหัคคตะ
ก็รูชัด จิตไมเปนมหัคคะตะ ก็รูชัด จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูชัด จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูชัด จิตเปนสมาธิ ก็รูชัด จิตไมเปนสมาธิ
ก็รูชัด จิตหลุดพนแลว ก็รูชัด จิตไมหลุดพน ก็รูชัด ดวยวิธีนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู ภายนอกอยู ทั้งภายใน
ทั้งภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเปดในจิตอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในจิตอยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรม
เปนเหตุเกิดทั้งธรรมเปนเหตุดับในจิตอยู มีสติปรากฏเฉพาะหนาวา “จิตมีอยู” ก็เพียงอาศัยเจริญญาณ เจริญสติ ไมอาศัย
ตัณหาและทิฏฐิอยู และไมยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก” หลวงพอเทียน จิ ตฺตสุ โภ ทานสอนหลั กการจิ ตเป นความคิ ด
จิตนึกคิดตองรู หมายถึง รูตัวความคิด ฝกดูความคิด เห็น รูทัน ออกจากความคิด เอาความรูสึกตัวตัดความคิดปรุงแตง
ไมเขาไปอยูในความคิดเปนเหตุใหเกิดความทุกข
สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต(แสมแกว ) ที่วา หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ มองว า
ความคิดปรุงแตงที่เกิดขึ้นโดยปราศจากสติคอยกํากับเปนสาเหตุแหงความทุกขและนําเสนอวิธีการที่จะควบคุมความคิ ด
โดยอาศัยการเจริญสติ แบบเคลื่อนไหวเปนหลักปฏิบัติ และสอดคลองกับงานวิจัยของพระสุวรรณ สุวณฺโณ (เรืองเดช)
วา วิธีการปฏิบัติตอความคิด คือ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เปนการสอนใหผูปฏิบัติรูเทาทันความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น
แตไมตองปรุงแตงไปตามความคิดไมวาจะเปนความคิดดีความคิดไมดีก็ตาม เพียงแตกําหนดรูสึกตัวเทานั้นก็พอเมื่อทําได
บอยๆแลวปญญาในการพิจารณายอมเกิด จะทําใหผปู ฏิบัติไมตกเปนเหยื่อของความคิดและไมเปนทุกขเพราะความคิ ด
ที่เกิดขึ้นนั้น
4) ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน สรุปไดวา 1) การปฏิบัตธิ รรมตองเปนขั้นตอน เห็นภายในตองใชใจเห็น เห็นจิตใน
จิต ตั้งใจตั้งจิตใหเขมแข็ง คิด รู เห็น เขาใจ ทําความเขาใจเนื้อแท รูจักบัญญัติ รูจักสมมติ รูจักปรมัตถบัญญัติ อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา 2) หนทางนิพพาน ญาณปญญาความรูเปนพาหนะ ใชสติพิจารณาปญญาใหเกิดขึ้น รูปรมัตถ คือ รูเห็น สัมผัส
แนบแนน ทําความรูสึกสมมติบัญญัติใหมาก 3) ธรรมเปนอากาลิโก คําสอนสากล เปนปญญาญาณ กฎธรรมชาติ อนิจจัง
ทุ ก ขั ง อนั ต ตา เป น อริย สั จ 4 เป น พุ ท ธเจ า 4) มี ส ติ ภ ายในกาย เวทนา จิ ต ธรรม ตั ว สติ คื อ วิ จั ย สอดส อ งธรรม
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โดยจิตอุเบกขา 5) เรียนรูตัวเอง ศึกษาจากของจริง อากาลิโก ทําตัวใหเปนพระในบานเรือน ละชั่ว ทําดี เคารพตัว เอง
เกิ ดป ญญา ทํ าใหโทสะ โมหะ โลภะ หายไป ความเปนพุ ท ธะเกิดป ญ ญา ทํ าเกิดป ญญาบารมี เกิ ดป ญญาความรู ตัว
เกิดปญญา ความรูแจงเห็นจริงตามความเปนจริง แกปญหาตัวเองได รูคุณคาหนาที่ความเปนคน ดับทุกข 6) ศึกษาอยาง
รู เห็น เปน มี คนจริงตองไดของจริง ไมอาศัยตํารา จําตําราไมใชของจริง ของจริงตองปฏิบัติ 7) เปนอริยบุคคล รูสึกตัว
เองเปนพระ และขันธ 5 ไมปรุงแตง รูมรรคผล และศีลกําจัดกิเลสอยางหยาบ สมาธิกําจัดกิเลสอยางกลาง ปญญากําจัด
กิเลสอยางละเอียด เนนการรูเทาทันความคิด
แนวคิ ดฐานธรรมานุป สสนา กลา วโดยย อ วา “เฝ า สัง เกตธรรมในธรรมภายในหรื อ ภายนอก สัง เกตธรรม
ทั้งภายในและภายนอก เฝาสังเกตปรากฎการณในการเกิดขึ้นของธรรม ในการดับไปของธรรม เฝาสังเกตปรากฏการณ
ในการเกิดขึ้นและดับไปของธรรม มีสติปรากฎเฉพาะหนาวา “ธรรมมีอยู” เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเทานั้ น
ไมอาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู และไมยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลก” ขยายความเขาใจเกี่ยวกับการพิจารณาธรรมในธรรม 5
สวน (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2550) ประกอบดวย พิจารณาธรรมที่กลั้นจิตไมใหบรรลุสมาธิ เรียกว า นิวรณ 5 (นีรวรรณ
บรรพ) พิจารณาขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (ขันธบรรพ) พิจารณาอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ (อายตนบรรพ) พิจารณาธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู 7 เรียกวา โพชฌงค (โพชฌงคบรรพ) พิจารณาอริยสัจ
4 (สัจจบรรพ)
หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทานสอนหลักการฐานธรรม เห็นธรรมภายในธรรมตองใชจิตเห็นตั้งจิตใหเขมแข็ง คิด
รู เห็น เขาใจ ทําความเขาใจเนื้อแท โดยใชสติพิจารณาปญญา รูแจงเห็นจริงตามความเป นจริง ของจริงตองปฏิบั ติไม
อาศัยตํารา ไมติดตํารา เขาใจธรรมเปนอากาลิโก
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาวีระพันธ ชุติปฺโญ (สุปญบุตร) การปฏิบัติธรรมปรับประยุกตวิธีการตามความเขาใจ
ตนเอง การสอนของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไมยึดติดอยูกับตํารา แตเปนการอธิบายจากสภาวะที่สัมผัสดวยใจ อันเกิด
จากการปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารเจริ ญ แบบเคลื่ อ นไหว การตีค วามและวิ ธี ก ารสอนธรรมะของหลวงพ อ เที ย น จิ ตฺ ต สุ โ ภ
เปนปรากฎการณใหม

มห
าวิท
ยา

1) การไดฟง น้ํา เสี ยงธรรมบรรยายของหลวงพอ เที ยน จิตฺตสุโ ภ สอนธรรมโดยตรงทํ า ให เกิ ดความซาบซึ้ ง
แรงบันดาลใจ และใหกําลังใจ สําหรับการปฏิบัติธรรมยิ่งกวาการไดอานเปนหนังสือวรรณกรรมไดเปนอยางดี ความเปน
คนธรรมดาๆ ไมไดเรียนปริยัติอะไรมากแตขอคนพบจากประสบการณของการรูตัว เปนกําลังใจเดินบนเสนทาง “เอกาย
โน อยํ ภิกฺขเว มคฺ โค” หนทางนี้เปนทางเอก สําหรับผลจากวิจัยไดประเด็นงานวิ จัยแนะนํ าต อไป ได แก การศึ กษา
เปรียบเทียบเทคนิควิธีการปฏิบัติธรรมตามแนวทางมหาสติปฏฐานของครูบาอาจารย ความเหมือนความตางกัน
2) แนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ เปนสายเคลื่อ นไหวเหมาะสมเพื่ อฝ กนํ า ไปใช ในชี วิตประจํ า วั น
และเปนชีวิตแบบฆราวาสอยางยิ่ง ไมจมและติดอยู กับ แตความสงบ การไมติดรูป แบบ ติดตํา รา หรือครู บาอาจารย
ที่เรียกวาไมยึดติดอะไรๆ ในโลก ที่สําคัญการพิสูจนความจริงไดดวยการปฏิบัติเห็นธรรมในธรรม การสกัดหลักคํา สอน
สรุปวา กายรูสึกตัวมีสติ เวทนาใหมีความรูสึกตัวในทุกข สติในเวทนาอาศัยจิตในฌาน รูตัวความคิดอยางมีจิตเมตตาแผไป
อยางมีความสุข เขาใจธรรมเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูปไมใชตัวตน
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม โดยใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพตราสิ นค า
เชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ําจันทบูร ตลอดจนวิธีการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสื่อสารบุคลิกภาพ
ตราสินคาเชิงวัฒนธรรมดังกลาว การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูให
ข อ มู ลสํา คั ญ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 8 คน ได แก ผูอํ า นวยการสํ า นักงานการท อ งเที่ย วแห ง ประเทศไทย สํ า นั กงานจั นทบุ รี
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจันทบุรี ผูนําชุมชน และ
ผูประกอบการภายในชุมชน โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (NonParticipant Observation) การระดมสมอง (Brainstorming) และการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพตราสินคา เชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ํา จันทบู ร จังหวัดจันทบุ รี มีบุคลิกภาพตรา
สินคาแบบบุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) ติดดิน (Down to earth) ซื่อตรงแบบลูกทุง (Small town) ซื่อสัตย (Honest)
จริงใจ (Sincere) มีตัวตนจับตองได (Real) มีประโยชน (Wholesome) ที่เปนแบบดั้งเดิม (Original) สนุกสนานราเริง
(Cheerful) ออนไหวงาย (Sentimental) และเปนมิตร (Friendly) โดยบุคลิกภาพสินคามีลักษณะเปนผูชายอายุ 60 ป
ชวงวัยคุณปู แตมีความทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ มีเสนหเฉพาะตัว แสดงออกความเปนตัวตนชัดเจน ขณะเดียวกัน
ก็เปดรับสิ่งใหมที่ลูกหลานนําเสนอ ลูกหลานกลาที่จะพูดคุยดวย โดยไมมีชองวางระหวางวัย
สวนในดา นการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสื่อสารบุคลิ กภาพสิ นคาเชิงวัฒนธรรม
ของชุ มชนริมน้ํ าจันทบู ร พบวา การใช เครื่ อ งมือ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยชุ ม ชนเองนั้ น ดํา เนิ น งาน
ในลักษณะปจเจกบุคคล ยังไมมีความชัดเจน โดยสวนใหญจะเปนหนวยงานภายนอกที่เขามาสงเสริมการใชเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยางเปนรูปธรรม เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุรี รับผิดชอบเรื่อง
การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว โดยทุ กหนวยงานภาครัฐจะรวมมือจั ดกิ จกรรมทางการตลาด และมีหนว ยงานภาคเอกชน สมาคมสง เสริ ม
การทองเที่ยวจันทบุรี เขามารวมสนับสนุนเพื่ อความคลองตั วในการดํ าเนิ นงาน สว นชองทางการสื่อ สารการตลาดมี
2 ชองทาง คือ สื่อออนไลนท่เี ปนฟรีมีเดีย และสื่อออฟไลน เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ชุมชนริมน้ํ า
จันทบู ร ใช ในการสื่อสารบุคลิกภาพตราสิน คา ประกอบด วย การโฆษณา การประชาสัมพั นธ การขายโดยพนั กงาน
การสงเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมพิเศษ
คําสําคัญ: บุคลิกภาพตราสินคา, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, ชุมชนริมน้ําจันทบูร
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This qualitative research aimed to study the persona lity of cultural products at a community
of the Chanthaboon waterfront in Chanthaburi Province and to examine the use of integrated marketing
communication tools to communicate cultural product personality. The data were collected from
1) in-depth interviews to 8 key informants from Tourist Authority of Thailand (Chanthaburi Office),
Chanthaburi Culture Office, Office of Tourism and Sports (Chanthaburi Province), Chanthaburi Tourism
Promotion Association, community leaders and entrepreneurs in the community, 2) non-participant
observation, 3) brainstorming and 4) content analysis from related research papers.
The results showed that cultural product personalities were cheerful, down to earth, friendly,
honest, original, sentimental, sincere, small town, real and wholesome. The personalities of the product
were like those of a 60-year-old man who was in the fashion, uniquely, charming, confident and openminded. He could interact with his grandchildren without a generation gap.
For the use of integrated marketing communication tools in communicating cultural product
personality, it was found that the tools were used in an individual and unclear manner. Mostly, the
concrete use of the integrated marketing communication tools was promoted by external agencies
such as Tourist Authority of Thailand (responsible for marketing activities and public relations),
Chanthaburi Culture Office (responsible for tourism development to increase the potential of cultural
tourism), and Office of Tourism and Sports (responsible for tourism management). All the government
agencies cooperatively worked on marketing activities with assistance from private sector and
Chanthaburi Tourism Promotion Association. It was found two marketing communication channels: free
online media and offline media. The integrated marketing communication tools used were advertising,
public relations, sales by staff, sales promotion, and special campaigns/events.
Keywords: Brand personality, Integrated Marketing Communication, Chanthaboon Waterfront
Community

มห
าวิท
ยา

บุคลิกภาพตราสินคา เปนแนวคิดหนึ่งที่ธุรกิจใหความสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลิกภาพตราสินคา สามารถสราง
ความแตกตาง สรางตัวตนใหกับสินคาได บุคลิกภาพตราสินคาจะใชเปนสัญลักษณเพื่อสื่อสารใหผูบริโภครูสึกถึงความเปน
ตัวตน ซึ่งจะถูกใชเปน เครื่องมือในการสรางความแตกตา งใหกับตราสินคา เพื่อตอบสนองความตองการของผูบ ริ โภค
(Keller, 1993) สามารถสรางสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมได โดยผูบริโภคจะเชื่อมโยงอารมณ ความรูสกึ และตัวตน
ของพวกเขากับบุคลิกภาพตราสิ นคา สงผลใหเกิดความตองการบริ โภคสินคาได ในที่สุด ซึ่งภาคธุ รกิ จอาจใช แ นวคิ ด
ดังกลาวเปนเกณฑในการแบงกลุมผูบริโภค เพื่อนําเสนอสินคาใหตรงกับความมุงหวัง ดังนั้นแนวคิดเรื่องบุคลิกภาพตรา
สินคา จึงชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจได
เมื่อพูดถึงรูปแบบการทองเที่ยวในปจจุบัน พบวา มีความหลากหลายมากขึ้ น โดยองคการการทองเที่ยวโลก
แห ง สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) กล า วว า นั ก ท อ งเที่ ย วยุ ค ใหม
มีแนวโนมแสวงหารูปแบบการทองเที่ยวที่แตกตางไปจากเดิม คือ การทองเที่ยวที่เนนการพักผอนหยอนใจ (Sea, sand,
sun) มาเปนการทองเที่ยวที่ใหความสํา คัญกับความตื่นเต นทาทายในการได รับความรู และประสบการณที่ แปลกใหม
นอกเหนือ จากการเดิ นทางเพื่ อ พัก ผ อ นและความบั นเทิ ง (Entertainment, education, environment) ด ว ยเหตุ นี้
จึงเกิ ดการสร างสรรครูป แบบการทองเที่ยวใหมๆ เพื่อสรางเอกลั กษณข องแหล งทอ งเที่ ยวในการจูง ใจนั กท อ งเที่ ยว
กลุมเปา หมาย ทั้งนี้ การทองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม (Cultural heritage tourism) เปนการทองเที่ ยวรูป แบบหนึ่ ง
ที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในปจจุบันไดเป นอยางดี เนื่องจากมุงเน นให นักทองเที่ ยวไดสัมผั ส
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ประสบการณ ดา นวิ ถี ชี วิ ต และมรดกทางวั ฒ นธรรมในแหลง ท อ งเที่ ย ว ได เรี ย นรู สิ่ง แวดล อ มของชุ ม ชน ประเพณี
ประวัตศิ าสตร และวัฒนธรรมทองถิ่น
จากแนวคิดแผนพัฒนาการทองเที่ยวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่มุงเนนการพัฒนาการทองเที่ยวและแหลง
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งแสดงอัตลักษณความเปนไทย สงเสริมเชิดชูวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตชุมชน นําไปสูแนวโน ม
การทองเที่ยวที่ยั่งยืนมากขึ้น เพื่อกระจายรายไดสูชุมชน (คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ, 2560) ดังนั้น
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงเปนตนทุนสําคัญในการสรางสรรคเศรษฐกิจ เปนการทองเที่ยวที่มุงเนนใหนักทองเที่ยวได
สัมผัสประสบการณดานวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมในแหลงท องเที่ยว ไดเรียนรู ส่ิงแวดลอมของชุมชน ประเพณี
ประวัตศิ าสตร และวัฒนธรรมทองถิ่น
เมื่อศึกษาถึงบริบทการทองเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดจั นทบุรี พบวา จันทบุรี เปนจังหวั ดที่ มี
ประวัตศิ าสตรยาวนานกวา 1,000 ป (บันทึกหอจดหมายเหตุจันทบุรี, 2556) ทั้งยังมีการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
เชิงมรดกวัฒนธรรมที่นาสนใจ จากขอมูลเชิงประวัติศาสตรชาติไทย เมื่อป พ.ศ. 2309 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ใชจังหวัดจันทบุรีในการรวบรวมไพรพลเพื่อทวงคืนเอกราชใหกรุงศรีอยุธยา ตอมาในป พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสไดเขายึดเมือง
จันทบุรีไวนานถึง 11 ป เนื่องจากสยามมีขอพิพาทเรื่องดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขง โดยฝรั่งเศสยื่นคําขาดใหฝายสยาม
ตองยอมยกดินแดนที่เปนขอพิพาทรวมทั้งเกาะทั้งหมดในลําน้ําโขง พรอมเงินอีกหนึ่งลานฟรังก โดยฝรั่งเศสจะยึดเมือง
จันทบุรีไวกอนจนกวาจะดําเนินการเสร็จ แตเมื่อทางสยามดําเนินการเสร็จ ฝรั่งเศสไมไดถอนกําลังออก ฝายสยามจึงตอง
ยกเมื องประจั นตคี รี เขตร (เกาะกง) และเมื อ งตราดเพื่ อ แลกกั บ เมือ งจั น ทบุ รี คื นมา จนถึ งป พ.ศ. 2476 ภายหลั ง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ไดจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินใหม เมืองจันทบุรี จึงมีฐานะ
เปนจังหวัดจนถึงปจจุบันนี้
ชุมชนริมน้ําจันทบูร เปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวสําคัญในมิติสินคาเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยูใน
พื้นที่ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่นี่ประกอบดวยชนชาติ 3 เผาพันธุที่อาศัยกันมานานนับรอยป ไดแก
ชาวไทย ชาวจีน และชาวเวียดนาม ชุมชนริมน้ําจั นทบูร เปนชุมชนที่ใ ชวิถีสรา งทางเลือกใหมในการอนุ รักษ โดยดึง
เอาเอกลักษณและเสนหของชุมชน รวมไปถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเขามาสรางสรรคใหกลายเปนแหลงเรียนรู โดยนํา
ความสวยงามของสถาปตยกรรมบา นเรือ น ความสวยงามของวิถีชีวิ ตที่เรี ยบงา ย สถาป ตยกรรมบา นเรื อ นไม เก า แก
มาสรางเปนโรงแรมและแหลงเรียนรูประวัติศาสตร สรางคุณคานําเสนอเผยแพรในแนวคิดกิจการเพื่อสังคม โดยที่ชุมชน
เปนเจาของรวมกันและปรับชุมชนกลายเปนแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรแหงใหม สรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน
ทําใหไดรับรางวัลการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกในระดับดี จากองคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)
ดวยตนทุนความโดดเดนดานสินคาเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี ผนวกกับศักยภาพการเปนหนึ่งในจั งหวัด
เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก ที่เชื่อมโยงกั บ การพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวั นออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง สงผลใหจังหวัด
จันทบุรี ไดรับอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก เพื่อเชื่อมโยง 3
สนามบิน ไดแก สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอูตะเภา นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึก อีก 3 แหง ไดแก ทาเรือ
แหลมฉบังระยะที่ 3 ทาเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และทาเรือพาณิชยสัตหีบ ทั้งยังมีการพัฒนาโครงขายรถไฟเชื่อมโยง 3
ทา เรือ และพัฒนาระบบการจัดการขนสงแบบบูร ณาการทั้งรถไฟและทาเรือ แบบไรร อยตอ (Seamless operation)
ซึ่งเปนโครงการหลักของ EEC ที่ตองการยกระดับประเทศไทย สูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจระดับโลก (สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2563)
ด ว ยขอ มู ลด า นรายได จากอุ ตสาหกรรมการทอ งเที่ยวของจั งหวั ดจั นทบุ รี ในรอบป พ.ศ. 2562 ที่ มีมูล ค า
5,393.43 ลานบาท (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2562) ผนวกกับศักยภาพของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ จพิ เศษ
ภาคตะวันออก รวมถึงตนทุนความโดดเดนดานสินคาเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด ยอมสะทอนภาพไดวา จันทบุรี มีศักยภาพ
ที่สามารถพัฒนาตอยอดไปสูการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได
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แตเมื่ อพิจารณาในประเด็นแนวคิ ดบุ คลิ กภาพตราสินคา ของชุ มชนริม น้ํา จั นทบู ร พบวายั งขาดความชัดเจน
ในการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคา เชิงวัฒนธรรม ประกอบกั บในการสื่ อสารการตลาดแตละครั้ง เป นการดํ าเนิ นงาน
โดยหนวยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นบริบทในการสื่อสารยอมมีความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได
จึงเปนที่นาสนใจวา ในสวนของหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น มีมุมมองตอแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมอยา งไร
บาง เพื่อชวยเสริมประสิทธิภาพใหรูปแบบการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัด
จันทบุรี ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยใหผูเกี่ยวของเกิดความเขาใจในองคประกอบทางดาน
การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม อันจะกอใหเกิดประโยชนในการประยุกตใชการพัฒนาแนวทางการสื่อสาร
บุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรีตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนวิธีการใชเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งจะเปนแนวทางในการวางแผนการบูรณาการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ของธุร กิ จไดอ ย างมี ป ระสิทธิ ภ าพ ทั้ง ยังเปนการพัฒนาแนวทางการสื่อ สารบุ คลิ กภาพตราสิ น ค า เชิ ง วั ฒ นธรรมให มี
ความชัดเจนและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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Aaker (1997) กลาวถึง ความหมายของบุคลิกภาพตราสินคาวา บุคลิกภาพตราสินคาเปนลักษณะบุคลิกภาพ
ที่ไดรับการพัฒนามาจากบุคลิกภาพของมนุษย ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับชั้นทางสังคม
ตลอดจนลักษณะบุคลิกและอุปนิสัย เชน เปนคนจริงใจ อบอุน ออนไหว

ภาพที่ 1 แสดงมิติรายละเอียดบุคลิกภาพตราสินคา Aker (1997)
Kotler & Keller (2008) ไดใหคํา จํา กั ดความของ Integrated Marketing Communication (IMC) ว า เป น
แนวคิดการวางแผนการสื่อสาร ซึ่งใชวิธีการหลากหลายรูปแบบ เชน การโฆษณา การจัดกิจกรรมเปนพิเศษ การสงเสริม
การขาย การขายโดยพนักงาน เปนการผสมผสานวิธีการเหลานี้เขาดวยกัน เพื่อสรางใหเกิดความชัดเจนตอเนื่อง ใหไดผล
สูงสุด ทําใหขาวสารถูกบูรณาการเชื่อมโยงตอกันอยางตอเนื่อง และมีความสอดคลองกัน โดยสรุป การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ หรือ IMC คือ แนวคิดของการสื่อสารการตลาดที่ผูบริหารไดมีการวางแผนและพัฒนาขึ้นมา ดวยการนํา
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เครื่องมือการสื่อสารหลายรูป แบบมาประสมประสานกั นอยางเหมาะสม เพื่อให สามารถส งข า วสารที่มีความชั ด เจน
สอดคลองสัมพั นธกันเปนหนึ่งเดียว ไปยังกลุมลู กคา ที่ตองการ โดยลูกคาสามารถรับรูขา วสารจากหลายชองทาง เช น
การโฆษณาผานสื่อตางๆ จากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ทั้งนี้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีจุดประสงค
ใหหนวยงานสามารถสงขาวสารที่มีความถูกตอง ชัดเจน และสอดคลองสัมพันธกัน ไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อใหเกิด
การตอบสนองตามที่ไดคาดหวังไว

วิธีดําเนินการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางสื่อสารบุคลิกภาพสินคาเชิงวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี โดยใชเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจันทบูร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพสินคาเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนริมน้ําจันทบูร ตลอดจนวิธีการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคา
เชิงวัฒนธรรมดังกลาว การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูใหขอมู ล
สําคัญ จํานวนทั้งสิ้น 8 คน ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุรี จํานวน 1 คน
วั ฒนธรรมจั ง หวั ด จั น ทบุรี จํ า นวน 1 คน ทอ งเที่ยวและกี ฬ าจั ง หวั ด จัน ทบุ รี จํ า นวน 1 คน นายกสมาคมส ง เสริ ม
การทองเที่ยวจันทบุ รี จํานวน 1 คน ผูนํา ชุมชน จํา นวน 2 คน ผูประกอบการภายในชุมชน จํ านวน 2 คน โดยใช
การสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก (In-dept Interview) การสั ง เกตแบบไม มี ส ว นร ว ม (Non-Participant Observation)
การระดมสมอง (Brainstorming) และการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใชแบบสัมภาษณ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผานความเห็นชอบของผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน
ในสวนประเด็นคําถามเรื่อง Brand personality บุคลิกภาพตราสินคา คําถามทั้งหมดถูกดัดแปลงจากงานวิจัย
ของ Aaker (1997) มีคา ความเชื่ อ มั่น (Reliability coefficient) เทา กั บ .74 และในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ใช ก าร
วิเคราะหเนื้อหาตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตีความขอมูล (Interpretation) ตามเนื้อหาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกใน 2 ประเด็น คือ
บุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ําจันทบูร และเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ใช
2. การเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) โดยการนําขอมูลที่ไดจากการตีความ มาเปรียบเทียบกัน
เพื่อสรางความชัดเจนของขอมูลที่ได และเมื่อเปรียบเทียบกันแลว ถาพบความคิดเห็นหรือความรูสึกของผูใหขอมูลสําคัญ
ที่คลายคลึงกันหรือมีความแตกตางกัน ผูวิจัยจะดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลเหลานั้นเขาดวยกัน และแสดงความสัมพันธ
ของขอมูลอยางเปนรูปธรรม
3. การสรางขอสรุป (Conclusion) เปนการตัดทอนขอมูล ใหเหลือแตคุณลักษณะรวมที่มีความหมาย สามารถ
สรางขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลนั้นได อันจะเปนการนําไปสูทฤษฎีหรือขอสรุปเชิงนามธรรมที่เกิดขึ้น
4. การสังเคราะหขอมูล (Data Synthesis) คือ การรวบรวมขอมูลที่เปนรูปธรรม ซึ่งเปนบทสรุปยอยของขอมูล
ทั้งหมดจากการวิเคราะหขอมูลในแตละแหลงขอมูล และนํามาสรางเปนขอสรุปเชิงนามธรรม ในลักษณะของบทสรุปหรือ
แบบแผนของกระบวนการมีสว นรวมในภาพรวม (Holistic) ของขอมูล หลังจากนั้นนําเสนอขอมูลในรูปแบบการวิเคราะห
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
การตรวจสอบคุณภาพของขอมูล และเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมู ล
เพื่อหาความนาเชื่อถือของขอมูล และตรวจสอบความครบถวนและคุณภาพของขอมูล รวมทั้งผลสรุปของการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation Method) ซึ่งงานวิจัยนี้ จะใชการตรวจสอบข อ มู ล
2 วิธี คือ
1. การตรวจสอบสามเส า ดา นผู วิ จั ย (Investigator Triangulation) การนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ
แบบเจาะลึกจากทุกกลุมผูใหขอมูลสําคัญมาตรวจสอบความแนนอนของคําพูดในเรื่องเดียวกัน เพื่อยืนยันความเที่ยงตรง
ของขอมูล
2. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) การเปรียบเทียบและตรวจสอบ (Cross - check)
ความแนนอนของขอมูล (Consistency) โดยนําขอมูลจากแหลงตางๆ (Data Sources) มาเปรียบเทียบกัน พิจารณาจาก
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เวลา สถานที่ และแหลงบุคคล กลาวคือ เมื่อเวลา สถานที่ และแหลงบุคคล ที่ใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิ ม
หรือไม ถือเปนสิ่งที่นักวิจัยจะตองทําการตรวจสอบขอมูล
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งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษาดังตอไปนี้
1. ผูใหขอมูล
คณะวิ จั ย ได เ ลือ กสรรผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เป นผู ใ ห ข อ มูล หลั ก (Key Informants) เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล เป น ไปตาม
วัตถุประสงคการวิจัย รวมจํานวนทั้งสิ้น 15 คน ไดแก 1) หนวยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูแทนสํานั กงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หัวหนางานสงเสริมการทองเที่ยวองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาการชุมชน ผูแทนวิทยาลัย
การอาชีพ ในพื้นที่ชุมชนทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด 2) หนวยงานภาคเอกชน ไดแก ผู นําและสมาชิกกลุ ม ชุ มชน
ทองเที่ยว บุคลากรทางการทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด 3) ภาคประชาชนและนักทองเที่ย ว
ในพื้นที่ชุมชนทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คณะวิ จั ย เลื อ กใชแ บบสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง โครงสร า ง (Semi-structure Interview) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล
จากผูใหขอมูล และใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกประกอบกับการสนทนากลุม (Focus group) ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือดังกลาว
ดังตอไปนี้
2.1 คณะวิ จัยศึกษาเอกสาร และงานวิจั ยที่ เกี่ยวข อ งกับ การทอ งเที่ย วโดยชุ ม ชน การพั ฒ นาสมรรถนะ
(competency) ดานการทองเที่ยว ความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
2.2 กําหนดองคประกอบของแบบสัมภาษณ
2.3 ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมขององคประกอบ
2.4 กําหนดขอคําถามของแบบสัมภาษณ
คําถามสําหรับสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเพื่อใหไดขอมูลไปวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรทางการทองเที่ยว
กรณีชุมชนทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด ที่สาํ คัญมีอยู 3 ประเด็นหลัก ดังตอไปนี้
แนวคําถามในการสัมภาษณ
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1) บุคลากรทางการทองเที่ยวของชุมชนมีปญหาและความตองการพัฒนา
ดานความรูอยางไรบาง
2) บุคลากรทางการทองเที่ยวของชุมชนมีปญหาและความตองการพัฒนา
ดานทักษะอยางไรบาง
3) บุคลากรทางการทองเที่ยวของชุมชนมีปญหาและความตองการพัฒนา
ดานคุณลักษณะอยางไรบาง

ความสัมพันธกับสมรรถนะ
ความรู
ทักษะ
คุณลักษณะของบุคลากร

2.5 นําแบบสัมภาษณดังกลาวมาดําเนินการตรวจสอบความถูก ตองชัดเจนในเชิงเนื้อหา ใหสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของการวิจัย และครอบคลุมขอมูลที่ตองการ
2.6 นําแบบสัมภาษณท่ีไดรับการปรับปรุงแลวไปดําเนินการทดลองสัมภาษณ กับบุคคลที่มีที่ มีคุณลั กษณะ
ใกลเคียงกับผูใหขอมูล กอนจะนําไปใชในการสัมภาษณจริงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความถูกตองสมบูรณ
3. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพโดยมีการจัดระเบียบขอมูล (Data Organizing)
เพื่อใหไ ดขอมูลที่พ รอมที่จะนําเสนออยา งเปนระบบ ซึ่งจะแสดงขอมูล (Data Display) ในรูป ของการพรรณนาและ
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วิเคราะหควบคูกันไป (Descriptive and Analytical Methods) เพื่อที่จะหาขอสรุป ตีความและตรวจสอบความถูกตอง
ของผลการวิจัย (Conclusion, Interpretation and Verification) ตอไป
ในการเก็บขอมูล มีการบันทึกการเก็บขอมูลโดยละเอียด จัดขอมูลเปนหมวดหมู และมีการตรวจสอบขอมูลแบบ
สามเสา (Triangulation) เพื่อยืนยันความถูกตองดวยโดยการวิเคราะหความสอดคลองของขอมูลการสัมภาษณกับผูให
ขอมูลสําคัญคนอื่น ซึ่งหากตรงกันหมายความวาขอมูลนั้นมีความถูกตองในระดับหนึ่ง ซึ่งผูวิจัยพยายามตรวจสอบขอมู ล
หลายๆ ทาง นอกจากนี้ การหาขอมูลมาหักลางขอมูลที่มีอยู เปนวิธีที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะห ในบางครั้งขอมูลที่ไ ด รับ
อาจไมถูกตอง การหาหลักฐานมาหักลางสิ่งที่ผูใหขอมูลสําคัญใหสัมภาษณไวเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใช (ชาย โพธิสิตา, 2556)

ผลการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพตราสินคา เชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ํา จันทบู ร จังหวัดจันทบุ รี มีบุคลิกภาพตรา
สิ น ค า ในมิ ติบุ ค ลิ ก ภาพจริ งใจ (Sincerity) สั มผั สไดจ ากลั ก ษณะเฉพาะทางบุ ค ลิ กภาพ ได แก รอยยิ้ ม การมี น้ํ า ใจ
การพู ดคุ ย ดว ยภาษาถิ่ นจั นทบุรี และการมีอัธ ยาศัย ที่ ดีข องพอ คา แม ข ายในการสื่อ สารกั บ กลุ ม นั ก ทอ งเที่ยว ทํ า ให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสบรรยากาศการมาตางจังหวัด ติดดิน (Down to earth) ชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีความ
เปนยานชุมชนเกาอายุกวา 300 ป มีอาคารที่อนุรักษสถาปตยด้ังเดิมไว แมบางอาคารจะมีการปรับปรุงเปนบูทีคโฮเทล
แตก็มีเอกลักษณเฉพาะที่สะทอนความเปนตัวตนของชุมชนเกาไดเปนอยางดี ซื่อตรงแบบลูกทุง (Small town) สัมผัสได
จากบรรยากาศรอบตัว ผูคนแตง กายตามวิถี ชีวิต ไมได แต ง เติ ม เสริ มแตงจนเกิ นงาม รวมถึงอัธ ยาศั ยใจคอของผู ค น
ในชุมชนที่เรียบงาย ไรจริต ดูเปนคนซื่อๆไมมีพิษภัยใดใหนาหวั่นกลัว รวมถึงความซื่อสัตย (Honest) จริงใจ (Sincere)
สินคาดีไมดีก็บอกนักทองเที่ยวตรงๆ ไมคดโกง ไมปดบังเรื่องวันหมดอายุสินคา ใหคําแนะนํานักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
บางกรณีสินคารานตัวเองไมมี ก็แนะนําใหนักทองเที่ยวไปซื้อรานขางเคียงได มีตัวตนจับตองได (Real) นักทองเที่ยวสัมผัส
ไดจากรากเหงาของชุมชน รวมถึงวิถีชีวิต ไลฟสไตลผูคนที่ดําเนินไปแบบไมเรงรีบ สโลวไลฟ สงบ เรียบงาย และสวยงาม
มีประโยชน (Wholesome) สัมผัสได จากการจั ดตั้ง ศู นย การเรียนรูชุมชน มีการจั ดนิ ทรรศการประวั ติความเป น มา
ของชุมชน ณ บานหลวงราชไมตรี ที่เปนแหลงความรูใหกับนักทองเที่ยวผูมาเยือน ภายใตบรรยากาศยอนอดีตแบบดั้งเดิม
(Original) มีความสนุกสนานรา เริง (Cheerful) มีสีสันใหมๆ ของรานคาที่เขามาดําเนิ นธุ รกิ จ ชุมชนมีการปรับตัวให มี
ความทันยุคทันสมัย ออนไหวงาย (Sentimental) ดวยความเปนชุมชนเกาอายุกวา 300 ป มี 3 ชาติพันธุเขามาเกี่ยวของ
ทั้ง ไทย จีน และเวียตนาม จึงมีความเปราะบางทางวัฒนธรรมซอนอยูรวมไปถึงการปรับตัวของชุมชนเพื่อใหเขากับสมัย
นิยม ในขณะเดียวกันก็ยังอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู และสุดทายความเปนมิตร (Friendly) สัมผัสไดจากอัธยาศัยไมตรี
ของผูคนในชุมชน ถึงแมจะมีผูประกอบการธุรกิจ รานคาใหมๆเขามาเปดกิจการ พวกเขาเหลานั้นก็จะไดรับมิตรไมตรีอันดี
จากผูประกอบการเจาถิ่นเสมอ
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“... ผูคนที่นี่ยิ้มเกง คุยเกง ชวนลูกคาซื้อของก็เกง พูดเหนอๆน้ําเสียงคนจันท ดูธรรมชาติ ชื่อๆ ดูนารักดีคะ ...”
(เสาวนีย คนกลา, สัมภาษณ, 4 ตุลาคม 2564)

“... อาคารบานเรือน เคาอนุรักษไวไดอยางดี ยังมีกลิ่นอาย มนตขลังความเปนเมืองเกา มีเสนหนาคนหา มาทีไร
เหมือนไดยอนเวลา ยอนบรรยากาศความเปนลุกทุงในอดีต ...”
(ปรารถนา มงคลธวัช, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2564)
“... อัธยาศัยใจคอของผูคนในชุมชนดูเปนคนซื่อๆไมมพี ิษภัย ไมมจี ริต ...”
(สุริยา อุทัยรัศมี, สัมภาษณ, 4 ตุลาคม 2564)
“... ตัวผมเองเคยไปซื้อหมูชะมวงกระปอง แลวสินคามันใกลหมดอายุ ปาที่รานแกชวยดูให แลวแนะนําไปซื้ อ
รานขางๆ คือจริงใจมาก ไมหลอกขายผม ชื่นชมเลยครับ ไมเอาเปรียบลูกคา...”
(ธนกฤติ เรืองยศ, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2564)
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“... ไลฟสไตลผูคน ดําเนินไปแบบไมเรงรีบ สโลวไลฟ วิถีชีวิต สงบ เรียบงาย ...”
(แสวง มูลมงคล, สัมภาษณ, 12 ตุลาคม 2564)
“... มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน มีการจัดนิทรรศการประวัติความเปนมาของชุมชน ณ บานหลวงราชไมตรี
เปนแหลงความรูใหกับนักทองเที่ยวผูมาเยือน ภายใตบรรยากาศยอนอดีตแบบดั้งเดิม ดีมากเลย...”
(ดวงเดือน สดแสงจันทร, สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2564)

“...ความเปนชุมชนเกาอายุกวา 300 ป มีทั้งคน ไทย จีน และญวน มีความเปราะบางทางวัฒนธรรมซอนอยู
ออนไหวงาย แตก็ปรับตัว ถอยทีถอยอาศัย อยูกันไดแบบลงตัว...”
(อุกฤษณ วงษทองสาลี, สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2564)
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โดยบุคลิกภาพตราสินคามีลักษณะเปนผูชายอายุ 60 ป ชวงวัยคุณปู แตมีความทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ
มีเสนหเฉพาะตัว แสดงออกความเปนตัวตนชัดเจน ขณะเดียวกันก็เปดรับสิ่งใหมที่ลูกหลานนําเสนอได ลูกหลานกลาที่จะ
พูดคุยดวย โดยไมมีชองวางระหวางวัย
สวนในดา นการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสื่อสารบุคลิ กภาพสิ นคาเชิงวัฒนธรรม
ของชุ มชนริมน้ํ าจันทบู ร พบวา การใช เครื่ อ งมือ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยชุ ม ชนเองนั้ น ดํา เนิ น งาน
ในลักษณะปจเจกบุคคล ยังไมมีความชัดเจน เปนการทําการตลาดแบบสวนตัว ใครอยากทําแบบไหน ก็ดําเนินการดว ย
ตัวเอง เชน ใชส่ือเฟซบุก อินสตาแกรม ในนามรานคาตนเอง บางรานก็จัดโปรโมชั น ลด แลก แจก แถม ใหลูกคา เอง
โดยสวนใหญจะเปนหนวยงานภายนอกที่เขามาสงเสริมการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยางเป น
รูปธรรม เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานจันทบุรี รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรมทางการตลาดและ
การประชาสั มพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทุกรู ปแบบ โดยสวนหนึ่งรับนโยบายมาจากสวนกลาง และอี กสว นหนึ่ ง
เปดโอกาสใหหนวยงานในพื้นที่จัดทําโครงการที่สอดคลองกับนโยบายของ ททท. แลวนําเสนอขึ้นมา เพื่อรับการพิจารณา
อนุมัติ หลังจากนั้น ททท. จะเขามาการชวยบริหารจัดการ ดานกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด จั นทบุ รี รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการท อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมกับหน วยงานภาคี
เครือขายในพื้นที่ ไดแก การสนับสนุนและสงเสริมการตลาดใหผูประกอบการ เชน เชิญผูประกอบการออกรานในงาน
สําคัญตาง ๆ ทั้งที่กระทรวงสวนกลางจัด และในสวนที่จังหวัดเปนผูจัดงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําสื่อประชาสัมพั นธ
ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อเผยแพรวิถีชีวิตชุมชน เปนการกระตุนให เกิดการทองเที่ยวในวงกวาง เชน จัดทําคลิปวิ ดีโอ
เผยแพรเอกลักษณชุมชนริมน้ํา ผานสื่อออนไลน และออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสวนกลาง การจัดทําหนังสือสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม เพื่อแจกจ า ยให กลุ มนั กทอ งเที่ยว ทั้งยังจั ดกิจ กรรมเป ดตลาดวัฒ นธรรม เพื่ อเป น การ
ประชาสัมพั นธ กระตุ นใหนั กทอ งเที่ย วไดมาเที่ ยว และจัดกิ จกรรมไลฟสดผ านสื่อ เฟซบุ ก เพื่ อเพิ่ มชอ งทางจํา หน า ย
สนับสนุนการขายผลิตภัณฑของชุมชน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี รับ ผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแหล งทองเที่ ยว การอนุ รักษและฟ นฟู
สมบัตวิ ัฒนธรรม เพื่อใหคงความเปนเอกลักษณของไทย สรางสื่อประชาสัมพันธกับการทองเที่ยว โดยใชสถานที่ทองเที่ยว
แหลงอารยธรรม และวิถีชีวิตคนไทย เปนสื่อในการเผยแพร
โดยทุกหนวยงานภาครัฐจะรว มมือ จั ดกิจกรรมทางการตลาด และมีหนวยงานภาคเอกชน สมาคมสง เสริ ม
การท องเที่ยวจั น ทบุ รี เข า มารว มสนั บ สนุ นด า นงบประมาณรวมทั้ง กํ า ลั ง คน เพื่ อความคล อ งตัว ในการดํ า เนิ น งาน
สวนชองทางการสื่อสารการตลาดมี 2 ชองทาง คือ สื่อออนไลนที่เปนฟรีมีเดีย และสื่อออฟไลน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ชุมชนริ ม น้ําจั นทบู ร ใช ในการสื่อสารบุ คลิ กภาพตราสิ น ค า
ประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพั นธ การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการจัดกิ จกรรมพิ เศษ
โดยมีวัตถุประสงคของการสื่อสารที่แตกตางกันออกไป ทั้งในการใหขอมูลขาวสาร สรางการรับรูในผลิตภัณฑ เพื่อสรางให
เกิดความชัดเจนตอเนื่อง ใหไดผลสูงสุด ทําใหขาวสารถูกบูรณาการเชื่อมโยงตอกันอยางตอเนื่อง และมีความสอดคลอง
550
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

รำไ
พพ
รรณ
ี

กัน ดวยการนําเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบมาประสมประสานกันอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถสงขาวสารที่มี
ความชัดเจน สอดคลองสัมพันธกันเปนหนึ่งเดียว ไปยังกลุมลูกคาที่ตอ งการ สอดคลองตามแนวคิดของ Kotler & Keller
(2008) หากแตยังขาดความชัดเจนในดานบุคลิกภาพตราสินคา โดยแตละเครื่องมือ มีวัตถุประสงคในการสื่อสาร ดังนี้

ลัยร
า

ชภัฏ

ภาพที่ 2 แสดงเครื่องมือสื่อสารการตลาดและวัตถุประสงคการสื่อสาร

มห
าวิท
ยา

ภาพที่ 3 แสดงเครื่องมือสื่อสารการตลาดของหนวยงาน และบุคลิกภาพที่สื่อสาร

สรุปและอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม โดยใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพตราสินคา
เชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ําจันทบูร ตลอดจนวิธีการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสื่อสารบุคลิกภาพ
ตราสินคาเชิงวัฒนธรรมดังกลาว การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูให
ขอมูลสําคัญ จํานวนทั้งสิ้น 8 คน โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) การสังเกตแบบไมมีสวนรว ม
(Non-Participant Observation) การระดมสมอง (Brainstorming) และการวิเคราะห เนื้อ หาจากเอกสารงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล
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ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพสินคาเชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีบุคลิกภาพตราสินคา
แบบบุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) โดยมีบุคลิกภาพที่โดดเดน ไดแก ติดดิน (Down to earth) ซื่อตรงแบบลูกทุง (Small
town) ซื่ อ สั ต ย (Honest) จริ ง ใจ (Sincere) มี ตั ว ตนจั บ ต อ งได (Real) และเป น มิ ต ร (Friendly) ส ว นบุ ค ลิ ก ภาพ
ที่โดดเดนรองลงมาไดแก มีประโยชน (Wholesome) ที่เปนแบบดั้งเดิ ม (Original) สนุกสนานรา เริง (Cheerful) และ
ออนไหวงาย (Sentimental) โดยบุคลิกภาพสินคามีลักษณะเปนผูชายอายุ 60 ป ชวงวัยคุณปู แตมีความทันสมัย ทันโลก
ทันเหตุ การณ มีเสนหเ ฉพาะตัว แสดงออกความเป นตัว ตนชัดเจน ขณะเดียวกั นก็ เป ดรั บ สิ่งใหม ท่ี ลูกหลานนํา เสนอ
ลูกหลานกลาที่จะพูดคุยดวย โดยไมมีชองวางระหวางวัย
จากคําอธิบายเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินคา ทําใหทราบวา สินคาสามารถมีบุคลิ กภาพเชนเดี ยวกับผูบริ โภค
โดยผูบริโภคสามารถใชบุคลิกภาพตราสินคา เพื่อแสดงสัญญะของผูบริโภค ซึ่งเปนการบริโภคที่ไมเกี่ยวของกับประโยชน
ใชสอย แตเปนการบริโภคความหมายของบุคลิกภาพที่แฝงอยูในสินคา (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553)
และการบริโภคสินคาจะเกิดขึ้น เมื่อสินคามีบุคลิกภาพสอดคลองกับสิ่งที่ผูบริโภคตองการจะสื่อสารตอสังคม ซึ่งแบงมิติ
บุคลิกภาพตราสินคา ได 5 ลักษณะ ไดแก บุคลิกภาพจริงใจ บุคลิกภาพนาตื่นเตน บุคลิกภาพมีความสามารถ บุคลิกภาพ
โกหรูมีระดับ และบุคลิกภาพเขมแข็ง ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ Aaker (1997) ที่ไดศึกษาไว ดังนั้นบุคลิ กภาพตรา
สินคาที่ชัดเจน จะทําใหผบู ริโภค (นักทองเที่ยว) เชื่อมโยงอารมณ ความรูสึก และตัวตน เขากับบุคลิกภาพสินคา และเกิด
ความตองการบริโภคสินคานั้นไดในที่สุด
สวนในดานการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนริมน้ําจันทบูร พบวา การใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สวนใหญจะเปนหนวยงานภายนอก
ที่ เข า มาส ง เสริ ม การใช เ ครื่ องมื อ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณาการอย า งเป น รู ป ธรรม ไม ว า จะเป น การโฆษณา
การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการจั ดกิ จกรรมพิ เศษ ตามแนวคิ ดของ Kotler &
Keller (2008) โดยมี 3 หน ว ยงานหลั ก เขา มาดํา เนิ นการ เชน การท องเที่ ยวแห งประเทศไทย สํ า นักงานจั น ทบุ รี
รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ ภายใตกรอบแนวคิดการตลาด 5 A ของ Phillip
Kotler ที่ วา ด วย Aware Appeal Ask Act และ Advocate การสร างการรับ รู การทํา ให ลูกค า ชอบ สนใจ การทํ า ให
ลูกคาสอบถาม การทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อ และการทําใหลูกคาบอกตอ ในสวนของวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบ
เรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขณะที่ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจั นทบุ รี
รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว โดยทุกหนวยงานภาครัฐจะรวมมือจัดกิ จกรรมทางการตลาด และมี
หนวยงานภาคเอกชน สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจันทบุรี เขามารวมสนับสนุ นเพื่อความคลองตัวในการดํา เนิ น งาน
สวนชองทางการสื่อสารการตลาดมี 2 ชองทาง คือ สื่อออนไลนที่เปนฟรีมีเดี ย และสื่อออฟไลน เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบบู ร ณาการที่ ชุ ม ชนริ ม น้ํ า จั น ทบู ร ใช ใ นการสื่ อ สารบุ ค ลิ ก ภาพสิ น ค า ประกอบด ว ย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับอภิรัตน สงสุข
(2559) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธการสื่อสารการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา
พบวา กลยุทธการสื่อสารการตลาด ดานการโฆษณา ดานการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ดานการขายโดยบุคคล
สงผลตอพฤติ กรรมการท องเที่ยวของนักท อ งเที่ ยวชาวจี นในเมื อ งพัทยา รวมถึ งการจั ดกิ จ กรรมพิเ ศษ การสร างจุ ด
แลนมารค จุดเช็คอิน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดถายภาพเก็บบรรยากาศ ซึ่งมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยว
ซ้ําในครั้งตอไป สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฏฐวิกร พรรษาพันธุ, และ จําเริญ คังคะศรี (2564) ในเรื่อง กลยุทธการ
สื่อสารการตลาดเพื่อการทองเที่ยวชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

ขอเสนอแนะการวิจัย

จากงานวิจัยคนพบวา บุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ําจันทบูร เปนบุคลิกภาพแบบจริงใจ
ดังนั้น ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งชุมชนริมน้ําจันทบูร จะไดมีแนวทางเดียวกันที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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บทคัดยอ
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งานวิ จัยครั้ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึกษาความผาสุ กของผูสูง อายุ ใ นสถานสงเคราะห ค นชราบ า นศรี ตรั ง
เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการดําเนิ นการวิ จัย เก็บรวบรวม
ข อ มู ล โดยใช สั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก (In-depth interview)เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยคั ด เลื อ กผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก (Key
informant) แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผูให ขอมูลหลั ก เปนผูสูงอายุที่ อาศัยในสถานสงเคราะหคนชรา
บานศรีตรัง จํานวนทั้งสิ้น 13 คน แบงเปน เพศหญิง 10 คน และเพศชาย 3 คน ผลการวิ จั ยสรุปได วา ความผาสุ ก
ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความผาสุกในดาน มีสุขภาพดี มีน้ําใจเอื้ออาทรตอกัน
และกัน มีสังคมที่ดมี ีความสุข มีความรูสึกผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต รูจักพัฒนาความรูตนเอง มีความสุข
ในศาสนาและศีลธรรม มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี และมีครอบครัวที่ดี
คําสําคัญ: ความผาสุกของผูสูงอายุ ผูสูงอายุ

Abstract

มห
าวิท
ยา

บทนํา

ลัยร
า

The objectives of this research was to study the well-being of the elderly people in Ban Sritrang
Nursing Home. This was qualitative research using a questionnaire couple with in-depth interviews as
research instruments and data collection. The key informants were selected by applying purposive
sampling. They were 13 elderly people, 12 females and 3 males living in Ban Sritrang Nursing Home.
The results of the well-being of elderly people in Ban Sritrang Nursing Home showed that most of them
had the well-being as following aspects: heathy, kindness, good morality, good and happy society,
relaxation in their life styles, knowledge development, happiness in the religion and morality, good
economy as well as good family.
Keywords: well-being, Baan Sritrang nursing home
ป จจุ บันสถานการณป ระชากรที่ไ ดรับ ความสนใจทั่ว โลกคื อ โครงสร างของประชากรที่ กํา ลั ง เปลี่ ยนแปลง
อยางตอเนื่องเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society)องคการสหประชาชาติไดประเมินสถานการณวา ป พ.ศ. 2544-2643
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ(สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2557)
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางครอบครัวจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยวที่มีเพิ่มขึ้นในปจจุบัน
มีผูสูงอายุจํานวนมากที่ถูกทอดทิ้ง ขาดการเหลียวแล ไรที่พึ่ง บางคนตองไปอยูสถานสงเคราะห หรื อบานพั กคนชรา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวริศา จันทรังสีวรกุล (2553) ที่พบวาสาเหตุสว นใหญ ที่ผูสูงอายุอยู สถานสงเคราะห หรื อ
บานพักคนชรา เพราะไมมีคนอุปการะดูแล และมีจํานวนไมนอยที่สมัครใจมาอยูดวยตนเอง เพราะไมอยากเปนภาระผูอื่น
เชนขอคนพบจากงานวิจัยของ ภรณี เกตกินทะ (2542) ที่พบวาผูสูงอายุมาอยูเองดวยความสมัครใจมากถึงรอยละ 54.6
ในขณะเดียวกันผูสูงอายุบางทานมีความสุขดีและพึงพอใจที่ได อยูในสถานสงเคราะห หรือบานพั กคนชราแตบ างท าน
อยูดวยความจําเปนและไมมีความสุขอยางแทจริง
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ผูสูงอายุ แตละคนล ว นมี เ หตุผลและสาเหตุ ในการมาอยู สถานสงเคราะห ห รื อบ านพั ก คนชราที่ แ ตกต า งกั น
จากงานวิจัยเรื่องทรรศนะเรื่องความสุขในผูสูงอายุบานวัยทองนิเวศนของวรรณวิสาข ไชยโย (2552) กลาววาสาเหตุของ
การตัดสินใจเขามาพักสถานสงเคราะหคนชรา เปนสิ่งที่กําหนดการมองโลกและชีวิตของผูสูงอายุหากผูสูงอายุมีทัศนคติ
ที่ดีตอการเขามาอยูสถานสงเคราะหคนชราและตัดสินใจเขามาอยูดวยตนเองมักจะมีทัศนคติแงบวก และมีความสุขในการ
ดําเนินชีวิต แตหากเขามาอยูดวยสาเหตุและความจําเปนบางอยางแลว มักจะมีทัศนคติแงลบและมีผลตอความสุขในการ
ดําเนินชีวิต
ความสุขหรือความผาสุกโดยทั่วไปของผูสูงอายุนั้น เกิดจากความรูสึกภายในจิ ตใจที่มีความรูสึกวามี ชีวิ ตชี วา
มีความสามารถในการควบคุมตนเองมีความรู สึกเปนสุขมากกวาความวิตกกังวลและการมีสุข ภาพร างกายที่สมบู รณ
แข็งแรง (Dupuy, 1977 cited in McDowell and Newell, 1987)
การจะตัดสินวาผูสูงอายุที่ใชชีวิตอยูในสถานสงเคราะหหรือบานพักคนชรา มีความสุขและเห็นคุณคาในตนเอง
หรือไมมากนอยเพียงใดนั้น จําเปนที่จะตองมีการศึกษาและคนหาขอเท็จจริง เพื่อที่จะไดนําขอมูลเหลานั้นมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมใหผูสูงอายุมีความผาสุกในชวงบั้นปลายของชีวิต จากการศึกษาของภรณี เกตกิน
ทะ (2542) เรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในบานพักคนชราในเขตกรุงเทพมหานครพบวาผูสูงอายุสวนใหญมีความรูสึก
วาตนเองมีความสุขรอยละ 33.6 สุขบางไมสุขบางรอยละ 28.1 และมีเพียงรอยละ 9.2 ที่รูสึกวาตนเองไมมีความสุข
การศึก ษาเกี่ ย วกับ ประเด็ น ความผาสุ ก ของผู สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู ใ นสถานสงเคราะห ห รื อ บ า นพั ก คนชรา
เปนประเด็ นที่มีความนาสนใจในแงของความผิดแผกไปจากธรรมชาติของระบบครอบครั ว ผู สูงอายุ ตองออกมาจาก
ครอบครัวและมาอาศัยอยูในสถานสงเคราะห หรือบา นพักคนชรา ก็ทําใหบุคคลตองปรั บสภาพตนเองจากที่เคยได อยู
รวมกับญาติหรือลูกหลาน ก็ตองมาอยูรวมกับผูอื่นที่ไมใชญาติ และไดรับการดู แลจากบุคคลภายนอกที่ไมใชลู กหลาน
ของตนเอง ลักษณะเชนนี้นาจะมีผลตอความผาสุก
ความผาสุก (Well-being) เปนความรูสึกมีความสุข มีความพอใจในชีวิต ซึ่งวัดไดจากความสุขในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ความรูสึกกระฉับกระเฉงสดชื่นแจมใสมีชีวิตชีวามีพละกําลัง มีอารมณมั่นคง มีความสามารถในการควบคุม
อารมณตนเอง รูสึกมีความมั่นใจในตนเอง และมีความรูสึกผอนคลายมากกวา มีความรูสึกเครียด กังวลใจวาวุนใจทอใจ
หมดหวัง ซึมเศรา เปนทุกข หรือหมดกําลังใจ (รัตติยา จันทรฉวี, 2556)
สํานักงานพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดนิยามความอยูดีมีสุข หรือความ
ผาสุก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสถานะโดยรวมของคนไทย ดังนี้ ความอยูดีมสี ุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีท้งั รางกายและ
จิตใจ มีความรู มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มีครอบครัวอบอุนมั่นคง และอยูในสภาพแวดลอมที่ดี และความผาสุ ก
หมายถึง ความรูสึกที่เปนสุข ซึ่งเปนภาวะทางอารมณทั้งทางบวกและทางลบ และเป นความรู สึกพึงพอใจที่ มีตอ ชี วิต
ของตนเองในดานตางๆ (วีณา เตชะพนาดร, 2548) ในบางครั้ง ความผาสุก (Well-being) อาจถูกนํ ามาใช ในบริ บท
ที่ใกลเคียงกันรวมกับคําวา ความสุข (Happiness) ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) และคุณภาพชีวิต (Quality
of life)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) (2552) ไดกําหนดแนวทาง
การสรางสุข ซึ่งเปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของมนุษย หรือสุขภาวะที่ดีใน 4 มิติ คือ กาย ใจ
สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เรียกวา องคประกอบแหงความสุขพื้นฐานของมนุษย หรือ
ความสุขทั้งแปด (Happy 8) นําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย
1. สุขภาพดี (Happy body) หมายถึง การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่ อวา
ถามนุษยมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พรอมที่จะรับมือกับปญหาที่จะเขามาไดเปนอยางดี
2. น้ําใจงาม (Happy heart) หมายถึง การมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกั น รูจักแบงปนและรูสึกวาเมื่ อคิ ดถึ ง
ผูอื่นก็มีความสุขใจเกิดขึ้น
3. สังคมดี (Happy society) หมายถึง การมีสังคมที่ดีมีความสุข มีความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอคนในชุมชนและ
ที่พักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี เพราะเชื่อวาการที่ผูคนมี ความเป นอยูที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ยอมเป น
พื้นฐานที่ดี ทําใหผูอยูอาศัยมีความรัก ความปรองดอง สามัคคีตอกัน พรอมรวมแรงรวมใจชวยกันพัฒนาชุมชนใหมีชีวิต
การเปนอยูที่ดีขึ้น
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4. ผอนคลาย (Happy relax) หมายถึง ความรูสึกผอนคลายตอสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเป นการ
ทํางานหรือการใชชีวิต
5. หาความรู (Happy brain) หมายถึง การศึกษาหาความรูพัฒนาความรูตนเองตลอดเวลาจากแหลงตาง ๆ
แสวงหาความรูใหมๆ มาเพิ่มพูนความรู และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
6. ทางสงบ (Happy soul) หมายถึง การมีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดํา เนิ นชีวิต และมีความสุข
ในศาสนาและศีลธรรม ยึดหลักคิดดี ทําดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดี
7. ปลอดหนี้ (Happy money) หมายถึง การมีสภาพเศรษฐกิ จที่ ดี รูจักเก็บรูจักใช ไมเปนหนี้ รูจักวิธีใช เงิ น
มีการอดออม ใชจายเทาที่จําเปนไมสุรุยสุราย ยึดหลักคําสอนการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
8. ครอบครัวดี (Happy family) หมายถึง การมีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง ความสุขที่ใหกับคนในครอบครัว
ไมวาจะเปน พอแม สามีภรรยา ญาติผูใหญ บุตรหลาน คือ การสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหครอบครัว
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ความผาสุ ก ของผู สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู ใ นสถานสงเคราะห ห รื อ บ า นพั ก คนชรา
เปนประเด็ นที่มีความนาสนใจในแงของความผิดแผกไปจากธรรมชาติของระบบครอบครั ว ผู สูงอายุ ตองออกมาจาก
ครอบครัว และมาอาศั ยอยูใ นสถานสงเคราะห ห รือบา นพั ก คนชรา ก็ ทํา ใหบุคคลต องปรับ สภาพตนเองจากที่ เ คยได
อยูรวมกับญาติหรือลูกหลาน ก็ตองมาอยูรวมกับผูอื่นที่ไมใชญาติ และไดรับการดูแลจากบุคคลภายนอกที่ไมใชลูกหลาน
ของตนเอง ลักษณะเชนนี้นาจะมีผลตอความผาสุ ก และจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่ กลาววา ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาความผาสุกตามองคประกอบแหงความสุขพื้นฐานทั้ง 8 ประการ เพื่อสะทอนความรูสึกของผูสูงอายุที่อาศัย
อยูในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง
เพื่อศึกษาความผาสุกของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง
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การดํ า เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป นการวิ จั ย เชิ ง คุณภาพ (Qualitative research) เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช ก าร
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) พื้นที่ที่ใชในการศึกษา คือสถานสงเคราะหชราบานศรีตรัง ตั้งอยูที่เลขที่
113 หมูที่ 2 บานลําแพะ ถนนหวยยอด – บานโพธิ์ ตําบลปากแจม อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยคัดเลือกตัวอยางผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ในการวิจัยดวยวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกําหนดคุณสมบั ติผูใหข อ มูลหลั ก เปน ผู สู งอายุ ที่ พั กอาศั ยในสถาน
สงเคราะหคนชราบานศรีตรัง ที่มีความพรอมในการใหขอมูลและเปนผู สูงอายุ ที่สามารถได ยินและสื่ อสารภาษาไทย
ไดอยางเขาใจ จํานวน 13 คน แบงเปน เพศหญิง 10 คน และเพศชาย 3 คน ไดแก
1) คุณยาย A (นามสมมติ) อายุ 75 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสงขลา
2) คุณยาย B (นามสมมติ) อายุ 80 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดตรัง
3) คุณยาย C (นามสมมติ) อายุ 81 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสงขลา
4) คุณยาย D (นามสมมติ) อายุ 78 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสงขลา
5) คุณยาย E (นามสมมติ) อายุ 83 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดตรัง
6) คุณยาย F (นามสมมติ) อายุ 70 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดลพบุรี
7) คุณยาย G (นามสมมติ) อายุ 68 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดนครศรีธรรมราช
8) คุณยาย H (นามสมมติ) อายุ 78 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี
9) คุณยาย I (นามสมมติ) อายุ 65 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี
10) คุณยาย J (นามสมมติ) อายุ 65 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดตรัง อาชีพเดิม
11) คุณตา K (นามสมมติ) อายุ 77 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดนครศรีธรรมราช
12) คุณตา L (นามสมมติ) อายุ 82 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสมุทรสงคราม
13) คุณตา M (นามสมมติ) อายุ 67 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดตรัง
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เครื่องมือหลักที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยไดออกแบบแนวขอคําถามที่พัฒนามาจากเอกสาร
ตํารา และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยนี้ไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัย ดังนี้
ศึกษาความผาสุกและการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง โดยการศึกษาถึงความ
ผาสุกของผูสูงอายุตามองคประกอบแหงความสุขพื้นฐาน 8 ประการ ของสํานักงานกองทุนสนับ สนุนการเสริมสรา ง
สุขภาพ (สสส.) ซึ่งประกอบดวย (1) การมีสุขภาพดี (Happy body) (2) การมีนํ้าใจเอื้ออาทรตอกันและกัน (Happy
heart) (3) การมีสังคมที่ดีมีความสุข (Happy society) (4) ความรูสึกผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต (Happy
relax) (5) การพัฒนาความรูตนเอง (Happy brain) (6) การมีความสุขในศาสนาและศีลธรรม (Happy soul)
(7)
การมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี (Happy money) และ(8) การมีครอบครัวที่ดี (Happy family)

ชภัฏ
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ภาพที่ 1 สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง
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จากการเก็บ รวบรวมขอ มูลพบวา ในสถานสงเคราะหคนชราบา นศรี ตรัง มีผูสูงอายุ จํา นวนทั้ งสิ้น 71 คน
เปนเพศชาย 28 คน และเพศหญิง 43 คน อายุสูงสุด 89 ป และอายุต่ําสุด 62 ป โดยมีเจาหนาที่พี่เลี้ยงคอยใหการดูแล
ผูสูงอายุจํานวน 9 คน การพักอาศัยของผูสูงอายุ แยกพักอาศัย ไดเปน 2 ประเภท คือ
ผูสูงอายุประเภทสามั ญ โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 58 คน พักอยูในอาคารเรือนนอนศรี ตรัง 1 จํานวน 14 คน
พักอาคารเรือนนอนศรีตรัง 3 จํานวน 8 คน อาคารเรือนนอนศรีตรัง 4 จํานวน 12 คน พักในเรือนพยาบาลเปนผูปว ย
ติดเตียงจํานวน 24 คน

ภาพที่ 2 บริเวณบานพักอาคารเรือนนอนศรีตรังของผูสูงอายุ
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ผู สูงอายุประเภทบานพักพิเศษ มี จํานวนทั้งสิ้น 13 คน อาคารพิเศษทั้งหมดมีจํา นวน จํา นวน 10 หลัง
โดยสวนมากจะเปนผูสูงอายุเพศหญิงพักอาศัยอยูคนเดียว และมีจํานวน 2 หลัง ที่เปนสามี – ภรรยา และมีผูสูงอายุเพศ
ชายอาศัยอยูคนเดียว 1 หลัง โดยจะมีบานพักพิเศษ เหลือวางอยู 2 หลัง รอพิจารณาผูที่เหมาะสมตอไป

ภาพที่ 3 บริเวณบานพักเรือนพิเศษของผูสูงอายุ
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จากการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณเจาหนาที่ของสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง พบวา การเขามา
ในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรังนี้ ผูสูงอายุเขามาอยูได 3 วิธี คือ ผูสูงอายุติดตอเขามาดวยตนเอง (Walk in) ญาติ
ติ ดตอและนํา มาส ง ให เข า พัก และหนว ยงานขององค การบริ หารส ว นตํ า บล (อบต.) ในพื้ นที่ หรื อ องค การบริ ห าร
สวนจังหวัด (อบจ.) ติดตอใหรับผูสงู อายุเขามาดูแล
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ฝายทะเบียนในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง พบวา ผูสูงอายุสวนใหญจะเขา
พักอาศัยโดยไดรับการติดตอผานทางหนวยงานเปนหลัก เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ฯลฯ เพื่อใหนําสงเขา
มายั งสถานสงเคราะหค นชรา ทั้งนี้มีผูสูงอายุหลายทา นที่ถู กทอดทิ้ งให อ ยูตามลํา พั งคนเดี ยว ขาดที่พึ่ ง ขาดคนดู แล
ขาดญาติพี่นองและไมมีลูกหลานที่สามารถดูแลได
ผลการศึกษาความผาสุกของผูสูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง จ.ตรัง โดยทําการศึ กษา
ความผาสุกของผูสูงอายุตามองคประกอบแหงความสุขพื้ นฐาน 8 ประการ ประกอบดวย 1) การมีสุขภาพดี (Happy
body) 2) การมี น้ํ า ใจเอื้ อ อาทรต อ กั น และกั น (Happy heart) 3) การมี สั ง คมที่ ดี มี ค วามสุ ข (Happy society)
4) ความรูสึกผอนคลายตอสิ่งตา ง ๆ ในการดํา เนินชีวิต (Happy relax) 5) การพั ฒนาความรู ตนเอง (Happy brain)
6) การมีความสุขในศาสนาและศีลธรรม (Happy soul) 7) การมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี (Happy money) และ 8) การมี
ครอบครัวที่ดี (Happy family) ผลการศึกษาความผาสุกของผูสูงอายุในแตละองคประกอบสามารถสรุปไดดังนี้
1.สุขภาพดี (Happy Body)
การมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ สงผลใหผูสูงอายุมีความสุขในการดํารงชีวิตและมีความพรอม
ตอการเผชิญเหตุการณตา ง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถรับมือกับปญหาที่จะเขามาไดเปนอยางดี ซึ่งจากการสัมภาษณ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง ในครั้งนี้ ผูสงู อายุทั้งหมดลวนเปนวัยที่มีอายุเกิน 60 ปขึ้นไป ซึ่งพบวา
ผูสูงอายุทุกรายที่สัมภาษณ มีปญหาสุขภาพทั้งสิ้น “...ยายสุขภาพแข็งแรงดี แตตอนนี้ยายเริ่มมีอาการของการเปนโรคตอ
หินแลว ยายก็ทําตามคําแนะนําของหมอตลอด...” (คุณยาย D อายุ 78 ป)
“...เมื่อกอนยายมีหลายโรคมาก ทั้งไทรอยด ปวดเมื่อยตามรางกาย แตพอยายเขามาอยูท่นี ี่ ยายรูสึกดีขึ้น
สุขภาพดีขึ้น เพราะไดออกกําลังกาย ดูแลตัวเอง เลนกีฬา (เปตอง)...” (คุณยาย G อายุ 68 ป)
จากสัมภาษณผูสูงอายุทุกทานที่ใหขอมูลตางใหความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา มีความรูสึกที่ดีที่ไดมาพักอาศัย
อยูในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรังแหงนี้ เนื่องจาก สถานสงเคราะหฯ ไดจัดบริการทางดานการแพทยใหแกผสู ูงอายุ
โดยมีหมอและพยาบาลเขามาตรวจสุขภาพทุก ๆ 3 เดือน ทําใหผูสูงอายุรูสึกคลายความกังวล รูสึกไดรับการดูแล รูสึกโลง
ใจเบาใจ บางรายก็รสู กึ วา อาการเจ็บปวยของตัวเองดีขึ้น
2.น้ําใจงาม (Happy Heart)
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การมีน้ํา ใจงามเปรียบเสมือ นการมีความจริงใจที่ ไม เห็ นแก เพี ยงตั วเองหรือ เรื่อ งของตัว เองเทา นั้ น แต เป น
ความเห็นอกเห็นใจ การเห็นคุณคาของบุคคลอื่น มีความเอื้ออาทร เอาใจใส ใหความสนใจในความตองการของผูอื่นและ
พรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน จากการสัมภาษณผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง พบวา
ผูสูงอายุแตละทานที่ใหขอมูล ลวนมีน้ําใจใหแกกัน ตามความรูความสามารถ ตามความรูสึกที่อยากจะชวยผูอื่น ดังเชน
คุณยาย A อาชีพเดิมของคุณยายกอนที่จะเขามาพักอาศัยในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรั ง มีอาชีพเปนพยาบาล
วิชาชีพ เมื่อเขามาพักอาศัยที่นี่ คุณยาย A ก็จะคอยสังเกตอาการและความผิดปกติตาง ๆ ของเพื่อน ๆ พรอมทั้งไดแนะนํา
ใหเพื่อน ๆ รับประทานยาและดูแลตัวเองอยางสม่ําเสมอ แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุไดมีการชวยเหลือ เอื้ออาทรตอกันตาม
สมควร ผูสูงอายุบางรายเมื่อทราบวามีเพื่อนคนใดเจ็บปวย ไมสบาย ก็จะไปเยี่ยม หรือเมื่อเพื่อนคนใดมีปญหา ตาง ๆ ก็
จะเขาไปสอบถาม สิ่งใดที่สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันได ผูสูงอายุสวนใหญก็ยินดีที่จะชวยเหลืออยางเต็มใจ
3.สังคมดี (Happy Society)
สังคมดีเปนสังคมที่ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมทะเลาะเบาะแวงกัน ในการพักอาศัยรวมกับคนหมูมาก ในบางครั้ง
อาจมีการกระทบกระทั่งกันบาง จากการสัมภาษณผูสูงอายุในเรื่องการอยูรว มกันของผูสูงอายุเหลานี้ ทําใหไดทราบขอมูล
วา ผูสูงอายุสวนใหญจะมีความคิดเห็นวา การทะเลาะเบาะแวงกันบางเปนเรื่องธรรมดา ซึ่งสามารถพบไดเหมือนกับ
ในสังคมทั่ว ๆ ไป แตสวนใหญเปนเหตุการณที่ไมรุนแรง เปนลักษณะของการโตเถียงกันเทานั้น ไมมีเหตุการณที่ลงไมลงมือ
กันรายแรง โดยบทสัมภาษณ เชน “...ยายคิดวาบรรยากาศที่มี มันรมรื่น เงียบสงบ แตสภาพสังคมเนื่องจากมีผูสูงอายุใน
หลายระดับ แตละคนจึงมีความแตกตางกัน เราก็ตองเขาใจ สําหรับยาย ยายรูสึกพอใจมากกับที่นี่...” (คุณยาย A อายุ 75
ป) “...บางทีก็มีทะเลาะกันบาง แตไมรุนแรง ที่นี่เจาหนาที่ไมดุ แตคนแกจะดุกันเองมากกวา ตาเองก็ยังเจอเลย...” (คุณตา
K อายุ 77 ป) “...สังคมที่นี่ใชได ดีมาก ๆ ดีหลายสิ่งหลายอยาง เรื่องการกินอยู กินขาว 3 มื้อ ของวางวันละ 2 มื้อ คน
สวนใหญท่นี ี่ก็อยูในกฎเกณฑนะ และก็ทําตามกฎ เชื่อฟงเจาหนาที่ด.ี ..” (คุณยาย F อายุ 70 ป)
4.ผอนคลาย (Happy Relax)
การผอนคลายเปนความรูสึกที่สดชื่น มีความสุข จะชวยใหอารมณแจมใส สมองปลอดโปรง ชวยผอนคลายความ
ตึงเครียดตาง ๆ แตบางครั้งผูสูงอายุก็สามารถเกิดความเครียดขึ้นได จากการสัมภาษณ พบวา ผูสงู อายุเหลานี้จะมีวิธีการ
ผอนคลายที่แตกตางกันไป ตามความชอบสวนบุคคล ผูสูงอายุบางรายผอนคลายความเครียดของตนเองดวยการรองเพลง
บางรายชอบออกกําลังกาย เลนกีฬา ปนจักรยาน บางรายใชการสวดมนต ฟงธรรมะ และบางรายใช การปลู กต นไม
ดอกไม เพื่อเปนการผอนคลาย กิจกรรมตาง ๆ ที่ผูสูงอายุทําเมื่อมีเวลาวาง ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตามลวนเปนกิจกรรมที่
ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกผอนคลาย สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชนตอผูสูงอายุ สงผลใหผูสูงอายุสามารถขจัด
ปญหาและความเครียดตาง ๆ ที่อยูในใจ ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
5.หาความรู (Happy Brain)
จากการสัมภาษณผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุเหลานี้หาความรูเพิ่มเติมคอนขางนอยดวยเหตุผลเนื่องจากเปนชวง
วัยชรา และสภาพรางกายที่เริ่มเสื่อมสภาพลง สวนมากแลวความรูที่ไดรับเพิ่มเติมสวนใหญจะมาจากการที่มีหนว ยงาน
ภายนอกเข ามาชว ยเติมเต็ม เชน บางหนวยงานเขามาจัดกิจ กรรมให ความรูเกี่ ยวกับ ด านการเกษตร การปลูกตน ไม
การวาดรูป การเย็บปกถักรอย เปนตน
“...เมื่ออาทิตยกอน เจาหนาที่จากขางนอกก็มาสอนการปลูกตนไม ปที่แลวที่เคาใหปลูกดอกดาวเรือง ตาอยูท่นี ี่
ก็ไดปลูกเหมือนกันนะ เคาเอาพันธุมาใหเราปลูก...” (คุณตา M อายุ 67 ป)
6.ทางสงบ (Happy Soul)
ทางสงบเปนความรูสึกของการมีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะเชื่อวา หลักธรรมคํา
สอนของศาสนาเปนสิ่งที่จะชวยใหดําเนินชีวิตไปในทางที่ดี ทุกคนควรมีสติ มีสมาธิและสามารถรับมือกับปญหาตาง ๆ
ที่เขามาได โดยยึดหลักใหเปนคนดี คิดดี ทําดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดี จากการสัมภาษณ พบวา ผูสูงอายุ
สวนใหญแลวเห็นพองตองกันในเรื่องนี้ ถือความเชื่อและศรัทธาในศาสนา
“...ยายชอบฟงพระเทศน ยายนั่งสมาธิ บางครั้งก็นั่งไดนาน กอนนอนก็สวดมนต ยายปลงไดแลว ปลอยวางไมคิด
อะไร...” (คุณยาย B อายุ 80 ป)
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“...ยายเชื่อเรื่องกรรมเวรนะ ยายเชื่อวา กรรมนั้นมีอยูจริง ชาตินี้แหละ ไมตองรอชาติหนา ทุกคนมีกรรมแลวแต
จะมากหรือนอย...” (คุณยาย E อายุ 83 ป)
“...ตาไหวพระทุกวัน ตาเปนคนนําสวดมนตที่นี่ เพราะเคยบวชพระมาตั้งแตตอนป 2510 ทุกวันนี้ตาคิดแควันนี้
พอ วันพรุงอยาไปนึก ไมรูวาวันนี้อยู คืนนี้จะไปมั้ย อยูวันนี้ก็ยิ้มไว...” (คุณตา L อายุ 82 ป)
7.ปลอดหนี้ (Happy Money)
จากการสัมภาษณผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง พบวา ผูสูงอายุทุกรายไมมีหนี้สิน บางรายไมมี
หนี้สินมาตั้งแตเด็ก บางรายมีหนี้สินในชวงวัยทํางาน และหมดภาระหนี้สินแลวในชวงวัยผูสูงอายุ ความคิดเห็นของ
ผูสูงอายุตอเรื่องหนี้สินที่นาสนใจ มีดังนี้
“...ถาเราไมมี เราก็อยาไปคางเขา ไมมีเราก็อยากินมันแหละ ไมมีเงิน ก็ไมตองซื้อ เงิน 3 บาท อยาใหขาดปอง
เคาใหทองไว อยาใหหมดในตัวเรา ใหมันเหลือ 3 บาท โบราณบอก” (คุณยาย E อายุ 83 ป)
“...ยายไมมีหนี้ แตเดิมยายมีนะ แตเลนแชรมั้ง แชรรายวัน วันละ 20 - 30 ก็ใชหนี้เคาหมด...” (คุณยาย F อายุ
70 ป)
จากการสอบถามเกี่ ยวกั บ การปลอดหนี้ข องผูสูงอายุ ทําใหทราบสถานะทางการเงิ นของผู สูงอายุ เ บื้ อ งต น
โดยบางรายเมื่อมาพักอาศัยอยูที่สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง จะมีเงินเก็บเฉพาะเงินบริจาคจากที่ผูมีจิตศรัทธาที่มา
เยี่ยม มาแจกของ แจกเงินใหเทานั้ น เงินที่ไดมาสวนใหญจ ะเปดบั ญชี เงินฝากไว กับ เจ าหน าที่ ของสถานสงเคราะห ฯ
แตก็มีผูสูงอายุบางราย ที่พบวา มีรายไดมากกวานั้น เปนรายไดจากการประกอบอาชีพเดิม เชน เปนขาราชการบํานาญ
บาง รายไดจากการมีบานใหผูอื่นเชา โดยสวนใหญแลว ผูสูงอายุเหลานี้จะเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูเรือนพักพิเศษมากกว า
จะอาศัยอยูเรือนสามัญ
8.ครอบครัวดี (Happy Family)
การมีพื้นฐานทางครอบครัวดีมีความรักความอบอุน จะสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวย จากการสัมภาษณ
ผูสูงอายุ ที่อาศัยในบานพักคนชรา พบวา พื้นฐานครอบครัวของแตละบุคคล แตกตางกันไป จากจํานวนผูรับการสัมภาษณ
ทั้งหมดพบวา ผูสูงอายุจํานวน 3 ราย ที่มีพื้นฐานครอบครัวมาจากครอบครัวที่อบอุน มีบุตรที่มีการศึกษาและฐานะทาง
สังคมดี พรอมทั้งมีความมั่นคงทางชีวิตและทรัพยสิน หากแตตัวผูสูงอายุเอง มีความสมัครใจปราราถนาที่จะเขามาพั ก
อาศัยอยูในบานพักคนชราบา นศรีตรังหลังนี้ดวยความเต็มใจของตนเอง ดวยมองวา การอยูในสถานสงเคราะห ทํ าให
ตนเองไดมีเพื่อนที่หลากหลาย ไมเปนภาระแกบุตรหลาน และมีชีวิตบั้นปลายที่สงบสุข โดยมีเพื่อนชวยดูแล ดังเชน บท
สัมภาษณดังนี้
“...พื้นฐานครอบครัวดี พี่นองรักกัน แตก็แก ๆ กันไปหมดแลว...” (คุณตา K อายุ 77 ป)
“...ครอบครัวยายพื้นฐานรักกันดี แตคนนองยาย เขาหัวดื้อ ถาโกรธกัน ยายตองไปงอเขากอน...” (คุณยาย E
อายุ 83 ป)
และจากการสัมภาษณผูสูงอายุสว นใหญ พบวา บางครอบครัวมี ฐานะยากจน ประกอบอาชีพหาเช า กิ นค่ํ า
ตองพึ่งพาอาศัยตนเองเปนหลัก ผูสูงอายุบางรายขาดคนดูแล แมจะมีลูกหลานก็ตาม ก็ไมสามารถดูแลเองได จึงอยากให
มาอยูสถานที่แหงนี้มากกวา
จากขอมู ลทั้งหมดที่ไดสัมภาษณผูสูงอายุ ที่อาศั ยอยูในสถานสงเคราะห คนชราบา นศรีตรั ง แสดงให เ ห็ น ว า
ผูสูงอายุแมจะมาดวยเหตุผลที่แตกตางกัน แตเมื่อทุกคนมาอาศัยอยูรวมกันก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสถานสงเคราะห
คนชราแหงนี้ และปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของที่นี่ไดเปนอยางดี ผูสูงอายุสะทอนใหเห็นวา การพักอาศัยอยูในสถาน
แหงนี้ มีความผาสุกตามเกณฑทั้ง 8 ประการ และจากการสัมภาษณพบวา โดยภาพรวมผูสูงอายุสวนใหญจะมีความรูสึกที่
ดี ในดานการไดรบั ความเอาใจใสดูแลในเรื่องสุขภาพมากที่สุด
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ความผาสุกของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง พบวา คุณตาคุณยายสวนใหญมีความรูสึกที่ ดี
ตอการอาศัยอยูในสถานแหงนี้ สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากหลายปจจัย เชน การอยูในชวงบั้นปลายของชีวิต ทําใหผูสูงอายุ
เหลานั้น รูสึกปลอยวาง บางทานมาอยูที่นี้ดวยความเต็มใจ นั่นคือติดตอขอมาอยูในสถานสงเคราะหคนชราดวยตนเอง
กลุมคนกลุมนี้ ก็จะมีเกิดการปรับตัวไดงายเนื่องจากเปนการตัดสินใจของตนเองในการมาอยูอาศัยที่นี่ ในขณะที่อีกกลุม
หนึ่ง แมเริ่มตนจะไมไดมาอยูดวยความเต็มใจ ญาติสงมาหรือไมมีใครดูแล จนสถานสงเคราะหรับตัวเขามาอยูเองก็ ตาม
กลุมคนกลุมนี้เมื่อมาอยูแลว สักระยะหนึ่งก็จะปรับตัวได เพราะสถานที่แหงนี้มีหลายอยางที่ทําใหหลายทานเกิดความ
มั่นคงและมั่นใจ โดยเฉพาะการดูแลรักษา เนื่องจากจะมีแพทยและ พยาบาลเขามาดูแลอยางใกลชิด ติดตามอาการทุก 3
เดือน ทําใหผูสูงอายุในวัยนี้ เกิดความไววางใจและรูสึกดีที่ได รับ การดูแล นอกจากนั้น การไดรับการดู แลเรื่องอาหาร
การกิน การเอาใจใสจากพี่เลี้ยงที่ดูแล การมีกิจกรรมตาง ๆ ทําใหผูสูงอายุไดผอนคลาย การไดอยูกับเพื่อนในวัยเดียวกั น
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันและกัน รวมถึงชวยเหลือดูแลกันและกัน เทาที่จะทําได สิ่งเหลานี้สรางความพึงพอใจ
ใหกับผูสูงอายุ ทําใหภาพรวมที่เห็นสะทอนใหเห็นถึงความผาสุกออกมา ซึ่งสอดคลองกับของนูรซาฮีดา เจะมามะ (2559)
ที่ไดทําการศึกษาประสบการณความสุขของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราในเขตภาคใต พบวา ความสุขของผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะหคนชราเปนความสุขที่เนนความสุขดานจิตใจ การมีกิจกรรมใหเขารวม การมีส่งิ แวดลอมที่ดี การไดรับ
การตอบสนองดานปจจัยพื้นฐาน ทําใหผูสูงอายุเกิดความผาสุกได
1. ควรมีการทําวิจัยเพิ่มเติม เปรียบเทียบระหวางผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราในจังหวัดอื่นๆ
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมความสุขใหกับผูสูงอายุ
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การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบป จ จั ย ความสํ า เร็ จ ป ญ หาและอุ ป สรรค
ของการสื่อสารอยางมีสว นรวมโดยการใชเทคนิคระดมจิ ตใจเพื่ อสรางเครือขา ยทางสังคม พรอมทั้ งนํา เสนอแนวทาง
การประยุกตใชเทคนิคระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใชวิธีการศึกษาเอกสารสรุปปด
โครงการคนเห็นคนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 10 โครงการ และการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูดําเนินโครงการที่ใชเทคนิคระดมจิตใจ จํานวน 6 คน คัดเลือกแบบเจาะจง แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะห
ข อ มู ล ด ว ยการวิ เ คราะห เ นื้ อ หา (Content analysis) ผลการศึ ก ษาพบว า องค ก รที่ นํ า การสื่ อ สารอย า งมี ส ว นร ว ม
โดยการใชเทคนิคระดมจิตใจเพื่อสรางเครือขายทางสังคมไปใชในภาคประชาสังคมคิดเปนรอยละ 100 ภาครัฐคิดเปนรอย
ละ 93.75 ภาคเอกชนคิดเปนรอยละ 81.25 ตามลําดับ ไดใชเทคนิคการระดมจิตใจ การสนทนากลุมยอย และการพบปะ
แบบไมเปนทางการ ผานการสื่อสารแนวนอน วัจนะภาษา ระหวางบุคคลตอบุคคล และระหวางบุคคลตอกลุม ปจจั ย
ความสําเร็จไดแก การฟงอยางลึกซึ้ง การเคารพในความคิด การไตรตรองความคิด การหอยแขวนคําตัดสิน การเปดเผย
เสียงภายใน และแนวทางการประยุกตใชเทคนิคระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ผูวิจัย
วิเคราะหและสังเคราะหขึ้นคือ “3M Model for Mind Storming” ที่เปนกระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสราง
เครื อ ข า ยทางสั ง คมภายใต อ งค ป ระกอบสํ า คั ญ 3 ประการคื อ M1: Man คนเข า ร ว มกระบวนการ M2: Method
กระบวนการฟงอยา งลึกซึ้ง เคารพในความคิด หอยแขวนคํา ตัดสิน เปดเผยเสียงภายใน และ M3: Material อุปกรณ
และสถานที่ ที่สามารถสรางเครือขายทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : การสื่อสารแบบมีสวนรวม, เครือขายทางสังคม, เทคนิคการระดมจิตใจ

Abstract

มห
าวิท
ยา

The purposes of this qualitative research were to study a model on success factors, problems
and obstacles in using mind storming techniques for participatory communication to create social
networks, and to presents guidelines for applying the mind storming techniques in government
agencies, private sector, and civil societies. The study was conducted by: investigating 10 project closing
summaries on the Human Eye Project regarding Thai Health Promotion Foundation, and in-depth
interviews of 6 project operators getting from specific selection, who used the mind storming
techniques. The content analysis was used to analyze and synthesize collected data. The results
showed that the organizations most applying the mind storming techniques for participatory
communication to create social networks were the civil societies of 100% followed by government
agencies of 93.75 %, the private sectors with 81.25 % respectively. The methods used were as follows:
the mind storming techniques, small group discussions, informal meetings through horizontal, verbal,
person-to-person communication as well as between individuals and groups. The success factors were
the following: deep listening, respect for the ideas, contemplation, suspension of assumption and
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revelation of the inner voice. According to the analysis and synthesis on the guidelines for applying the
mind storming techniques in government agencies, private sectors, and civil societies, the researcher
found the participatory communication to create social networks or "3M Model for Mind Storming"
including M1 (Man) or project participate, M2 (Method) or deep listening, respecting, suspending, and
voicing, as well as M3 (Material) or equipment and location to create the social networks effectively
Keywords: Participatory Communication, Social Networks, Mind storming techniques
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แนวคิดเรื่ องเครือขายไดรับความนิ ยมอยางแพรหลายทั้งในแวดวงงานพัฒนาสั งคม และภาคองค กรธุ ร กิ จ
สาเหตุ สํา คั ญ ไมว าภาวะการแขงขั นแบบใหม ในสัง คมทุ นนิ ยม ที่ไม อาจใช โครงสรา งการบริ หารจั ดการแบบอํ า นาจ
ตามลํ า ดับ ขั้น (Hierarchical) ได อี กตอ ไป พอสรุป ได วา อํ านาจแนวดิ่งไมอ าจนํ า องค กรให ไปสู เป า หมายได จึ ง เกิ ด
การปรับ ตั วหั นมาให ความสํา คัญ การพัฒ นาความสัมพันธ แ นวนอนให เป น “เครื อขา ย” (อรอนงค สวั สดิ์บุ รี, 2555)
เครือขายเปนกลยุทธที่สําคัญในการประสานความรวมมือ เปนการทํางานดวยถอยทีถอยอาศัยระหวางสมาชิกและภาคี
รวม โดยมี จุดเริ่ม ต นจากการทํางานในพื้ นที่และประเด็ นเล็ ก ๆ แล วขยายกระบวนการเป นเครือขา ยที่ กว า งออกไป
การประสานความรวมมือ การประสานความรวมมือยอมเปนแนวทางที่ใหประโยชนมากที่สุดพรอมทั้งแสวงหาความรูใหม
วิธีการใหมที่เหมาะสมกวา (วันชัย วัฒนศัพท, 2547: 215-217) โดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรมใหมเปนเครื่องมือ
ที่จะสรางความหมายและความสัมพันธที่ดีตอ กัน
เครือ ขา ยภาครัฐ จะมีห ลากหลายประเภทตามโครงสรา งและภารกิ จ ของหน ว ยงาน เครื อ ข า ยที่ เกิ ดขึ้ น
จากการจัดตั้งภาครัฐเหลานี้สวนใหญมุงเนนกระบวนการพัฒนา และการเขาไปสงเสริมการทํางานในระดับชุมชน อําเภอ
และจัง หวั ดโดยเปน การเชื่อ มประสานการทํา งานระหวางภาครัฐกั บภาคประชาชน ที่ มีลักษณะทั้ งที่ เป น แนวดิ่ ง คื อ
จากบนลงลาง และแนวนอน คือ การทํางานรวมกันในระดับพื้นที่ เปนผูใหมากกวาผูรับ ขาดการวางแผนรวมกันระหวาง
ชาวบ านและรัฐ ดั ง นั้ น กลุมองค กร เครือ ข ายของรัฐ หรือ โครงการตา ง ๆ ที่ภ าครัฐ สนั บ สนุ นเหล า นี้ เมื่ อ โครงการ
ตามภารกิจนั้น ๆ สิ้นสุดลง ความสัมพันธและความตอเนื่องรวมทั้งการเรียนรูก็สิ้นสุดลงดวยเชนกัน เปนความไมตอเนื่อง
และไมกอใหเกิดกระบวนการพัฒนาเปนเครือขายที่ยั่งยืน
เครือขา ยภาคเอกชนตั้งอยูบนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน และสนั บ สนุนเพื่ อให เกิ ดการพั ฒ นา
ศักยภาพของการดําเนินการทางธุรกิจ และนําไปสูการพัฒนาสังคมในดานอื่น ๆ โดยที่คํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนมาก
เกินไปทําใหไมสามารถทําการลงทุนในการเพื่อพัฒนาสังคมได
เครื อ ข า ยภาคประชาสั งคมเป นการรวมตัว ของภาคประชาชนในพื้ นที่ ตา ง ๆ โดยเฉพาะในชุ ม ชนชนบท
เปนการรวมของปจเจกบุคคล กลุมคนและเครือขาย โดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชนกระบวนการทํางานรวมกับภาคีอื่น ๆ
และระบบเทคโนโลยีเปนเครื่องหนุนเสริมใหเกิดการรวมตัว ซึ่งขอจํากัดของเครือ ขายภาคประชาสังคม อยูที่ขาดการ
เรียนรูในเชิงมหภาค การปรับตัวของชุมชน การจัดระบบการจัดการตัวเอง การสนับสนุนอยางเปนระบบทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน การขาดผูนํารวมทั้งการขาดระบบการจัดการเครือขายที่จะทําใหเครือขายมีกิจกรรมที่ตอเนื่อง
จะเห็นวาการสรางเครือขาย ไมวาจะเปนในหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ลวนประสบ
ปญหาทั้งสิ้น จึงมีผูพยายามใชเทคนิคตาง ๆ ในการสื่อสารเพื่อสรางเครือขาย และไดมีการนํา สุ นทรียสนทนามาใช ใน
การสรางสัมพันธภาพ เพื่อสรา งความไววางใจตอกัน ชวยประสานพลังไปในทิศทางเดี ยวกั น ชวยใหพูดจากใจต อ กั น
และมี การเป ดใจกว า งรับ ฟ งกั น และกั น มากขึ้ น (ยุทธนา ภาระนันท , 2557) ผู ป ระสานเครื อ ข า ยหรื อ แกนนํ า กลุ ม
ต อ งใช วิ ธีการคนหาแกนนํ า หาแนวรว มอุดมการณ เพื่ อ การแสวงหารู ป แบบการสื่ อ สารอย า งมี สวนร ว มที่ เหมาะสม
และการจัดระบบองคกรเพื่อใหกระบวนการกอตัวของเครือขายนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เทคนิคระดมจิ ตใจ (Mind Storming) ก็เปนรูป แบบการสื่ อ สารแบบมีสว นร ว มซึ่ ง มี ผูเคยนํ า มาใช โดยการ
นํ า หลั ก การกระบวนการสุ นทรียสนทนา (Dialogue) มาใชใ นการจั ดประชุ ม โดยนํ า มาปรั บ ใช ให เหมาะสมกั บ ภาคี
เครือขาย ซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่กําลังทดลองในการจัดประชุม เพื่อใชกับเวทีตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และ
ภาคประชาสังคม ซึ่งเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหภาคีเครือขายไดมาพบกัน สรางการเรียนรูจากประสบการณดวยกั น
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โดยในการพูดคุยผูเขารวมประชุมจะใหความเคารพซึ่งกันและกัน และตอยอดผลลัพธจากกระบวนการเปนการประชุมที่
เติ ม พลั ง ใจ (Creative Knowledge. Bohm Dialogue, 2563) จากการได พ บปะพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั บ ภาคี
เครือขาย เสริมสรางเครือขายความรวมมือ (Networking) ในการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
ป จจุ บันมีผูใ ช ในหลายโครงการ อาทิโครงการของมูลนิ ธิคนเห็ น คน ซึ่ งเปนผู ริเริ่ มใช เทคนิ คนี้ และสร างผู เหนี่ ย วนํ า
กระบวนการมากมาย (ปกรณ สุวรรณประภา, 2561) พบวาเทคนิคนี้ สามารถนํามาสรางการทํางานแบบเครือขา ยได ดี
และพลังเครือขายการทํางานขับเคลื่อนในพื้นที่ตนเรื่องสงตอจากเครือขายหนึ่งไปยังอีกเครือขายหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนการ
ทํางานจนเกิดพลังของเครือขายในที่สุด (พรเพ็ญ โสมาบุตร, 2562) ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการสื่อสารแบบมี
สวนรวมเพื่อสรางเครือขายทางสังคม ซึ่งประยุกตใชเทคนิคการระดมจิตใจ (Mind Storming) โดยการถอดบทเรียนจาก
โครงการ และความคิดเห็นของผูที่เคยผานการใชเทคนิคการระดมจิตใจ (Mind Storming) วาเปนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษารูปแบบ ปจจัยความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารอยางมีสวนรวมโดยการใชเทคนิคระดม
จิ ตใจเพื่ อ สรา งเครือ ขา ยทางสั งคม พรอ มทั้งศึกษาแนวทางการประยุ กต ใช เทคนิ คระดมจิ ตใจในหนว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการศึกษาเอกสารสรุปปดโครงการคน
เห็นคนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 10 โครงการ และการสัมภาษณเชิงลึกกับผู
ดําเนินโครงการที่ใชเทคนิคระดมจิตใจ จํานวน 6 คน คัดเลือกแบบเจาะจง แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดวย
การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เพื่อสรางรูปแบบกระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อการสรางเครือขาย
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1

1

1

1

1

มห
าวิท
ยา

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

ขั้ นพื้นฐาน 2020 รุน ที่ 3

1

1

1

10.กิจกรรมฝ กอบรมหลั กสู ตรการระดมจิ ตใจ

ภาคประชาสังคม

1

ผู เหนี่ ยวนํา กระบวนการ Mentor 2020 รุนที่ 1

1

1

9.กิจกรรมฝ กอบรมหลั กสู ตร

1

1

8.โครงการปลู กกล าครู ครูกล าสอน ป ที่ 2

2.โครงการละหมาดสรางป ญญา

1

1

7.กิจกรรมที่ ชื่อวา ‘CHIT CHAT Discovery’

1.โครงการคนเห็ น คนควบคุมป จจั ยเสี่ ยง

1

1

6.เวที ฝกอบรม “หลั กสู ตรการสอนในยุ คที่ 3”

6. นายปาฏิ หาริย มาตสะอาด

1

1

เพื่อเอาชนะภั ยท องถนน

5.ผศ.ดร.อาภา ภั คภิ ญโญ

1

1

ลดป จจั ยเสี่ ยงตอสุ ขภาพ
5.โครงการหนุ น เสริมศักยภาพคนไทย

4. นางธนพร บึ งมุง

1

1

4.โครงการคนอาชี วะอาสา

3. น.ส.สาวิตรี หมั่น ช วย

1

ภาคเอกชน

3.โครงการคนอาชี วะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน

2. นางไพรัช วัฒนกุล

ภาครัฐ

การนําไปใช กับภาคีเครือข าย

ลดป จจั ยเสี่ ยงทางสั งคม

1. น.สพ.ปกรณ สุ วรรณประภา

ผลการศึกษาเรื่อง การสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสรางเครือขายทางสังคม : กรณีศึกษาการใชเทคนิ คระดม
จิตใจ มีผลการศึกษาดังนี้
1. องคกรที่มีการนํารูปแบบการใชเทคนิคระดมจิตใจไปใชกับภาคีเครือขายมากที่สุดคือ ภาคประชาสังคมรอย
ละ 100 รอยละ ภาครัฐ 93.75 ภาคเอกชน คิดเปนรอยละ 81.25 ตามลําดับ

รวม

รอยละ

1

1

15

93.75

1

1

13

81.25

1

1

16

100.00

ตารางที่ 1 สรุปผลของการวิเคราะหเนื้อหาการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก และสรุปโครงการของการนํารูปแบบการ
ใชเทคนิคระดมจิตใจไปใชกับภาคีเครือขาย
2. รูปแบบการใชเทคนิคระดมจิตใจในการสื่อ สารอยางมี สวนรวมเพื่อสรางเครือขา ยทางสังคมของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม มีลักษณะดังนี้
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มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ
ี

2.1 ภาครัฐ ใชรูปแบบการสื่อสารแบบบนลงลาง และสื่อสารแบบทางเดียวเปนรูปแบบที่สืบทอดกันเปนลําดับ
ขั้น ระดับชั้นโดยมียศ ตําแหนงเขามาเกี่ยวของ
2.2 ภาคเอกชน ใชรูป แบบการสื่ อ สารแนวนอนบางครั้ ง เป นรู ป แบบการสื่ อ สารแบบบนลงล า ง สื่ อ สาร
แบบสองทางเปนรูปแบบที่สืบทอดกันเปนตําแหนง และตามตัวชี้วัดขององคกร
2.3 ภาคประชาสังคม ใชรูปแบบการสื่อสารแนวนอน สื่อสารแบบสองทาง สื่อสารกันเปนเครือขาย
ผลการสัมภาษณเชิงลึกกับผูดําเนินโครงการที่ใชเทคนิคระดมจิตใจที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา เทคนิคที่องคกร
นํามาใชรวมกับกระบวนการระดมจิตใจมากที่สุดคือ การระดมจิตใจ การสนทนากลุมยอย และการพบปะแบบไมเป น
ทางการ รอยละ 100.00 รองลงมาคือ รายงานการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง คิดเปนรอยละ
75.00 และ 56.25 ตามลําดับ ดานรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลที่นํามาใชรวมกับกระบวนการระดมจิตใจมากที่ สุด
คือ การสื่อสารแนวนอน การสื่อสารดวยวัจนะภาษา การสื่อสารระหวางบุคคลตอบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคลตอกลุม
รอยละ 100.00 รองลงมาคือ การสื่อสารแบบสองทาง และการสื่อสารอยางไมเปนทางการ คิดเปนรอยละ 93.75 และ
87.50 ตามลําดับ
3. ปจจัยความสําเร็จของการใชเทคนิคระดมจิตใจในการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสรางเครือขายทางสังคม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม ประกอบดวย 4 องคประกอบสําคัญคือ 1) การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep
Listening) 2) การเคารพในความคิด การไตรตรองความคิด (Reflection) 3) การหอยแขวนคําตั ดสิ น (Suspending)
และ 4) เสียงจากภายใน (Voicing) สงผลตอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสั ง คมในลั กษณะเหมื อ นกั น คื อ
ทําใหเกิดเครือขายทางสังคม เกิดการประสานทํางานและสรางเปนองคความรูรวมกัน สวนผลลัพธที่มีความแตกตางกันคือ
ภาครัฐมุงเน นการผลักดันนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม และภาคประชาสั งคมมุ งเน นการเพิ่ มโอกาสในการแก ไข
ปญหา เกิดการพึ่งพาตนเอง ทําใหกลายเปนเครือขายที่เขมแข็ง
4. ปญหาและอุป สรรคของการใชเทคนิคระดมจิตใจในการสื่ อสารอย า งมีสวนรวมเพื่ อการสร างเครือขา ย
ทางสังคมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม มีลกั ษณะเหมือนกันทั้งสามองคกรคือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอยละ 100 รองลงมาคือ การขาดเงินทุนสําหรับจัดกิจกรรม
และประสานงานภายในเครือขาย และการแขงขันเพื่อใหไดการยอมรับการสนับสนุ นทรัพยากร คิดเปนรอยละ 56.25
และ 37.50 ตามลําดับ เมื่อจําแนกปญหาและอุปสรรคเปนรายองคกร ดังนี้
4.1 ภาครัฐ มีปญหาอุปสรรคในดานอํานาจการตัดสินใจยังอยูที่สวนกลางและนโยบาย กฎระเบียบไมเอื้อตอ
กระบวนการ การดําเนินงานมุงใหเกิดผลในระยะสั้นไมเกิดผลในระยะยาว เจาหนาที่ไมประสานกันและไมมีเปาหมาย
รวมกัน เปนรูปแบบที่สืบทอดกันเปนลําดับขั้น ระดับชั้นโดยมียศ ตําแหนงเขามาเกี่ยวของ และมีขอจํากัดในการทํา งาน
ใหสําเร็จตามที่ตองการได แตขาดปฏิสัมพันธที่ดี
4.2 ภาคเอกชน มีปญหาอุปสรรคในดานการมีตัวชี้วัดทําใหขาดปฏิสัมพันธ การมีตําแหนงงานทําใหไมกลา
ที่จะแสดงความคิดเห็น กฎระเบียบไมเอื้อตอกระบวนการ ไมมีการติดตอสื่อสารกับภายนอกทําใหเปนอุปสรรคต อการ
บริหารงานเปนอยางมาก และไมสามารถแกไขปญหาที่ซับซอนได
4.3 ภาคประชาสังคม มีปญหาอุปสรรคในดานการขาดเงินทุน การแขงขันระหวางเครือขาย และความไม
เขาใจในกระบวนการใชเทคนิคระดมจิตใจในการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อการสรางเครือขายทางสังคม
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Mind Storming
ภาครัฐ
รูปแบบเครือขาย

ภาคเอกชน
รูปแบบเครือขาย

ภาคประชาสังคม
รูปแบบเครือขาย

รูปแบบการสื่อสารแบบบนลงลาง และ
สื่ อ สารแบบทางเดีย วเปนรูป แบบที่ สื บ
ทอดกันเปนลําดับขั้น ระดับชั้น โดยมียศ
ตําแหนงเขามาเกี่ยวของ
กระบวนการที่ใช
 การฟงอยางลึกซึ้ง
 การเคารพในความคิด
 การหอยแขวนคําตัดสิน
 เปดเผยเสียงภายใน

รูปแบบการสื่อสารแนวนอน บางครั้ง
เปนรูปแบบการสื่อสารแบบบนลงลาง
สื่อสารแบบสองทางเปนรูป แบบที่ สืบ
ทอดกันเปนตําแหนง และตามKPI
กระบวนการที่ใช
 การฟงอยางลึกซึ้ง
 การเคารพในความคิด
 การหอยแขวนคําตัดสิน
 เปดเผยเสียงภายใน

กระบวนการที่ใช
 การฟงอยางลึกซึ้ง
 การเคารพในความคิด
 การหอยแขวนคําตัดสิน
 เปดเผยเสียงภายใน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาสังคม

ชภัฏ

รู ปแบบการสื่อ สารแนวนอน สื่อ สารแบบ
สองทางสื่อสารกันเปนเครือขาย

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ปจจัยความสําเร็จ
ปจจัยความสําเร็จ
 ป จ จั ย ด า นคนทั้ ง ผู เ หนี่ ย วนํ า  ป จ จั ย ด า นคนทั้ ง ผู เ หนี่ ย ว นํ า
ก ร ะ บ ว น ก า ร ,ผู เ ข า ร ว ม ,ผู ก ร ะ บ ว น ก า ร ,ผู เ ข า ร ว ม ,ผู
ประสานงานเครือขาย
ประสานงานเครือขาย
 ป จ จั ย ด า นกระบวนการหรื อ  ป จ จั ย ด า นกระบ วนการห รื อ
เทคนิค เชนเทคนิคขอกาแฟกิน เทคนิค เชน เทคนิคสนทนากลุม
หรือการพบปะไมเปนทางการ, ยอย,เทคนิคสุนทรียสนทนา
เทคนิคสนทนากลุมยอย,เทคนิค  ป จ จั ย ด า น อุ ป ก ร ณ ใ ช สื่ อ
สุนทรียสนทนา
เหมาะสม,หั ว ข อ น า ดึ ง ดู ด ,สร า ง
 ป จ จั ย ด า น อุ ป ก ร ณ ใ ช สื่ อ บรรยากาศแบบไมเปนทางการ
เหมาะสม,หัวขอนาดึงดูด,สราง
บรรยากาศแบบไมเปนทางการ

ผลสัมฤทธิ์ความสําเร็จ
 เกิดเครือขาย
 เกิดการประสานการทํางานรวม
 เกิดการผลักดันนโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวม

ผลสัมฤทธิ์ความสําเร็จ
 เกิดเครือขาย
 เกิดการประสานการทํางานรวม
 เกิดองคความรูรวมกัน

ปจจัยความสําเร็จ
 ปจจัยดานคนทั้งผูเหนี่ยวนํา
กระบวนการ,ผูเขารวม,ผูประสานงาน
เครือขาย
 ปจ จั ยด า นกระบวนการหรื อ เทคนิ ค
เช น เทคนิ ค ขอกาแฟกิ น หรื อ การ
พบปะไมเปนทางการ,เทคนิคสนทนา
กลุมยอย,เทคนิคสุนทรียสนทนา
 ป จ จั ย ด า นอุ ปกรณ ใช สื่ อ

เหมาะสม,หัวขอนาดึงดูด,สราง
บ ร ร ย า ก า ศ แ บ บ ไ ม เ ป น
ทางการ
ผลสัมฤทธิค์ วามสําเร็จ
 เกิดเครือขาย
 เกิดการประสานการทํางานรวม
 เกิดองคความรูรวมกัน
 เกิดการเพิ่มโอกาศในการแกไขปญหา
 เกิดการพึ่งพาตัวเองเมื่อเกิดเครือขาย
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ปญหาและอุปสรรค
 ปญหาการแพรระบาดจากโรคติดตอ
 อํานาจการตัดสินใจยังอยูที่สวนกลาง
นโยบาย
 กฎระเบียบไมเอื้อตอกระบวนการ
 การดํา เนินงานมุงใหเ กิดผลในระยะ
สั้นไมเกิดผลในระยะยาว
 เจ า หน า ที่ ไ ม ป ระสานกั น และไม มี
เปาหมายรวมกัน
 เปนรูป แบบที่ สืบ ทอดกั นเป นลํ า ดั บ
ขั้น ระดับ ชั้น โดยมียศ ตํา แหนงเขา
มาเกี่ยวของ
 มีขอจํากัดในการทํางานใหสําเร็จตาม
ตองการไดดีแตขาดปฏิสัมพันธที่ดี
แนวทางการประยุกตใช
 ต อ งทํ า ร ว มกั น ทุ ก เครือ ขา ยทั้ ง ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน เพราะ
จะได ไ อเดี ย และ งบประมาณจาก
ภาคเอกชน และกํ า ลั ง คนจากภาค
ประชาสังคม
 ผูเขารวมหลากหลาย อาชีพ และวัย
 ลดความเปนทางการลง อาจใชการ
เขาพบผูนําเพื่ออธิบายกระบวนการ
แบบไมเปนทางการ
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แนวทางการประยุกตใช
แนวทางการประยุกตใช
 ต อ งทํ า ร ว มกั น ทุ ก เครื อ ข า ยทั้ ง  ตองทํารวมกันทุกเครือขายทั้งภาครัฐ และ
ภาครั ฐ และภาคประชาสั ง คม ภาคเอกชนเพราะจะไดงบประมาณจาก
เพราะจะได ง บประมาณสนับ สนุ น ภาคเอกชน และภาครัฐ
จากภาครั ฐ และกํ า ลั ง คนจากภาค  ผูเขารวมหลากหลาย อาชีพ และวัย
ประชาสั ง คมเพ รา ะเนื่ อ ง จา ก
ภาคเอกชนไม ค อ ยมี เ วลาต อ งหา
ตัวเชื่อม
 ผูเขารวมหลากหลายอาชีพ และวัย
 ลดความเปนทางการลง อาจใชการ
เขาพบผูนําเพื่ออธิบายกระบวนการ
แบบไมเปนทางการ
ตารางที่ 2 สรุปผลของการวิเคราะหเนื้อหาการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก และการศึกษาเอกสาร ของรูปแบบการใช
เทคนิคระดมจิตใจ (Mind Storming)
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5. แนวทางการประยุกตใชเทคนิคระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผูวิจัย
ได นํ า ผลจากการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณภาพ มาวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ส ร า งเป น “3M Model for Mind Storming”
ในรู ป แบบที่ ส ามารถนํ า ไปใช เ ป นกระบวนการในการสื่ อ สารอย า งมี ส ว นร ว มเพื่ อ การสร า งเครื อ ข า ยทางสั ง คม
โดยมีองคประกอบและแนวทางการประยุกตใชดังนี้
องคประกอบที่ 1 Man (M1) : คนเขารวมกระบวนการควรมีจํานวนที่เหมาะสม 15-40 คน มีคุณลักษณะ
สําคัญคือ มีความสนใจในการเรียนรูรวมกัน มีความหลากหลาย มีทั้งเพศชายและหญิง แบงเปน 3 วัยคือ วัยเด็ก (อายุ
ต่ํา กวา 20 ป) วั ยผูใหญ (อายุ 20-39 ป) และวัยผูใหญ (อายุ 40 ป ขึ้นไป) เป นผูเหนี่ ยวนํ า กระบวนการ (Mentor)
และเปนผูประสานงานเครือขายหรือแกนนําที่มีประสบการณเขารวมกระบวนการระดมจิตใจ
องคประกอบที่ 2 Method (M2) : สุนทรียสนทนา ประกอบดวย 4 องคประกอบคือ การฟงอยางลึ กซึ้ง
(Deep listening) การเคารพในความคิด (Respecting) การหอยแขวนคําตัดสิน (Suspending) และการเปดเผยเสี ยง
ภายใน (Voicing) องค ประกอบเหลา นี้เป นกระบวนการสํา คัญในการสื่อ สารอย างมีส ว นรว มเพื่ อ การสรา งเครื อ ข า ย
ทางสังคมที่เปนจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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องคประกอบที่ 3 Material (M3) : เครื่องมือหรือวิธีการ การจัดกระบวนการระดมจิตใจควรจัดในสถานที่มี
บรรยากาศสบาย ๆ ไมอึดอัด ไมมีเวที ไมมีโตะกลาง ลดทอนความเปนทางการ สามารถนั่งกับพื้นที่มีหมอนได ไมมีคน
พลุกพลาน และสรางเปนพื้นที่ที่มีความปลอดภัย เคารพถึงสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย มีความเทาเทียมกัน มีความ
เสมอภาค ไมมียศ ตําแหนง สังกัดองคกร เพื่อใหผูท่ีเขารวมเวทีเกิดความสบายใจ ไววางใจ เชื่อใจกัน สรางบรรยากาศ
ของการเกิดโอกาสใหเกิดความสัมพันธระหวางกัน จนเกิดความกลาที่จะสนุกไปดวยกัน กลาที่จะพูดคุย กลาที่จะบอก
เรื่องราวของตน (ปกรณ สุวรรณประภา, 2558) เพื่อนําไปสูการสรางเครือขายทางสังคม รายละเอียดดังแสดงในภาพ
ที่ 1

ภาพที่ 1 3M Model for Mind Storming รูปแบบกระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อการสรางเครือขายทางสังคม
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องค ก รที่นํ า เทคนิ คระดมจิ ตใจในการสื่ อ สารอย า งมี ส ว นร ว มไปใช ส ร า งเครือ ข า ยทางสั ง คมมากที่ สุด คื อ
ภาคประชาสังคมร อ ยละ 100 รอยละ ภาครัฐ 93.75 ภาคเอกชน คิดเปนรอ ยละ 81.25 ตามลําดับ โดยใชเทคนิ ค
การระดมจิตใจ การสนทนากลุมยอย และการพบปะแบบไมเปนทางการ ผานการสื่อสารแนวนอน วัจนะภาษา ระหวาง
บุคคลตอบุคคล และระหวางบุคคลตอ กลุม สอดคลองกับการศึกษาของ ปกรณ สุวรรณประภา (2561) วา รูป แบบ
ไมทางการนี้จึงทําใหรูสึกวาเปนพื้นที่ปลอดภัย ผูเขารวมประชุมพรอมที่จะแชรประสบการณพรอมชวยเหลือ และเมื่อใจ
เริ่มเปดแลว ก็จะนํา ไปสู การสื่อ สารกลุมเล็ ก กระบวนการระดมจิตใจอาศั ยสภาวะเพื่อ นมนุ ษยภ ายในให เกิดสภาวะ
ความรักแบบเพื่อนมนุษ ยรวมกัน สภาวะดังกลาวอาจทําใหเขาถึงเปาประสงค (Purposefulness) อยูเหนือเปา หมาย
สวนตัว ลดความเชื่อที่จํากัดศักยภาพของตนเอาไว และทําใหเกิดความกลาที่จะทํากิจกรรมจากใจรวมกัน
ปจจัยความสําเร็จไดแก ปจจัยดานคนประกอบดวย ผูเหนี่ยวนํากระบวนการ (Mentor), ผูเขารวมกิจกรรม,
ผูประสานงานหรือแกนนํา มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทักษะ ความรู ประสบการณ
สามารถเชื่อมโยงคนที่อยูในระดับตางกันตรงกับคํากลาวของ ไพรัช วัฒนกุล, (สัมภาษณ 24 พฤษภาคม 2564) วาในแต
ละพื้นที่ที่ไดมีโอกาสมาแลกเปลี่ ยนทําใหเ กิด สิ่งใหมๆ ทํา ใหเกิดความภูมิใจ มีความสุข เพราะความชอบเปนปจ จั ย
แหงความสําเร็จและความหลงใหล ความจริงใจ ทักษะ ความรู ประสบการณ เครื่องมือ มันทําใหเกิดเครือขายผูเขารวม
ตองเปดใจ พรอมจะเปลี่ ยนมุมมองจึง เกิ ดการสรางเครือขา ยแบบธรรมชาติ ในการที่จะร วมมือ กั นแกไขปญ หาหรื อ
สรางสรรคสิ่งดี ๆ ใหกบั สังคม 2) ปจจัยดานกระบวนการ พบวากิจกรรมนั้นตองมีคุณคาสอดคลองกับผลประโยชนของตน
กิ จกรรมนั้ นมี เป า หมายที่ จ ะสง เสริม และปกป อ งรั กษาผลประโยชน ข องตนตรงกั บ คํา กลา วของ สาวิตรี หมั่ นชว ย,
(สัมภาษณ 25 พฤษภาคม 2564) ไดกลาววา ไดใชเครื่องมือกลยุทธก็คือการขอกาแฟกินก็คือการเขาไปหาคนที่เขาไมรูจัก
เราเขาไปในลักษณะเปนพี่นองกั นในการทํางานดวยกันสว นใหญแลว จะเขา ไปหาเครือขา ย เขาไปคุยประเด็ นที่ โ ดย
ขอเข า ไปกิ นกาแฟ ทํา ให ความสั มพันธ มันมี มากขึ้น 3) ปจ จั ยด านอุป กรณ สถานที่ เครื่ อ งมื อ แบบไม เปนทางการ
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ลดความเปนทางการออกใหหมดเลยทั้ง 3 ปจจัยนี้สามารถทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์คือเกิดเครือขาย เกิดการทํางานรวมกั น
เกิ ดการผลั ก ดั น นโยบายสาธารณะแบบมี ส ว นร ว ม เกิ ดองค ความรู รว มกั น เกิ ดการเพิ่ ม โอกาสในการแก ไ ขป ญ หา
และเกิดการพึ่งพาตัวเองเมื่อเกิดเครือขายเข มแข็ง สอดคลองกั บการศึกษาของ วันชัย วั ฒนศัพ ท (2547: 215-217)
ไดกล า วว า การประสานความรว มมือ (Collaborating) หรื อ วิธี การของเรา (Our Way) การประสานความร ว มมื อ
ย อ มเป น แนวทางที่ ใ หป ระโยชน ม ากที่สุด เพื่อ เกิ ด การร ว มมื อ กั นก อ ให เ กิ ดการชว ยเหลื อ ซึ่ง กั นและกั นอย า งจริ ง ใจ
และยังตรงกับคํากลาวของ วิศิษฐ วังวิญู, (2548, น.20-53). วาผูเขารวมตองเปดใจ พรอมจะเปลี่ยนมุมมองจึงเกิดการ
สรางเครือขายแบบธรรมชาติ ในการที่จะรวมมือกันแกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่งดี ๆ ใหกับสังคม
และแนวทางการประยุกตใชเทคนิคระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ผูวิจัย
วิเคราะหและสังเคราะหขึ้นคือ “3M Model for Mind Storming” ที่เปนกระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสราง
เครื อ ข า ยทางสัง คมภายใต อ งค ป ระกอบสํ า คั ญ 3 ประการคื อ M1: Man คนเข า ร ว มกระบวนการ M2: Method
กระบวนการฟงอยางลึกซึ้ง เคารพในความคิด หอยแขวนคําตัดสิน เปดเผยเสียงภายใน และ M3: Material อุปกรณและ
สถานที่ ระยะเวลา ที่สามารถสรา งเครื อขา ยทางสั งคมไดอ ยางมี ประสิ ทธิ ภ าพ สอดคล องกั บ การศึ กษาของยุ ทธนา
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ 1) สภาพการจั ด การการสื่ อ สาร และ 2) แนวทาง
การพัฒนาการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก เลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง คือ ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการการสื่อสาร
ในการสง เสริ มการทอ งเที่ยวเชิง สรา งสรรค หลาดใต โหนด มาไมนอ ยกว า 4 ป รวมจํ านวน 20 ท า น ประกอบดว ย
1) ผูริเริ่มกอตั้งตลาด 1 ทาน 2) ผูจัดการตลาด 2 ทาน 3) ตัวแทนคณะกรรมการตลาดและแมคา 4 ทาน 4) ตัวแทนภาคี
เครือขาย 3 ทาน และ 5) ผูใชบริการตลาดเปนประจํา โดยเปนผูมาจับ จายใชสอยในหลาดใต โหนด ตลอดระยะเวลา
6 เดือน ไมนอยกวา 4 ครั้ง จํานวน 10 ทาน จากนั้นวิเคราะหขอมูลและสรางขอสรุปดวยการพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัยพบวา 1.1 สภาพการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค หลาดใต โหนด
ประกอบดวย 1) การจัดการการองคกร ไดแก (1) นโยบาย (2) การจัดการคน (3) การจัดการเครื่องมือ/ เทคโนโลยี และ
(4) การจั ด การเครื อ ข า ย 2) การจัด การด า นเนื้ อ หา ไดแก แนวคิด ชื่ อ ตลาดและตราสั ญ ลั ก ษณ ความเป น มา/
ความสํ า คั ญ รูป แบบ จุ ดขาย สิ นค า บริ การ และผลประโยชนที่ ได รับ จากตลาด และ 3) การจั ดการด า นช อ งทาง
ประกอบดวย การจัดการสื่อดั้งเดิม ไดแก สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่ออาหารทองถิ่น สื่อบรรจุภัณฑ สื่อศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน สื่อสิ่งพิมพ สื่อกิจกรรม สื่อปาย และ สื่อ ณ จุดขาย และการจัดการสื่อใหม ไดแก เว็บไซต เฟซบุก ยูทูป ไลน
และ 1.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด ประกอบดวย
1) แนวทางการพั ฒนาการจัดการองคกร 2) แนวทางการพั ฒนาการด า นเนื้ อ หา และ 3) แนวทางการพั ฒนาด า น
ชองทางการสื่อสาร
คําสําคัญ: การสื่อสาร, การจัดการการสื่อสาร, การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

Abstract

The objectives of this research were to study a communication management condition and
guidelines for the development of communication management for promoting creative tourism of Tai
Nod green market, Kuan Kanun District, Phatthalung Province. This research was qualitative research with
in-depth interviews. Key informants are selected specifically. The selection criteria are a person involved
in communication management for promoting of creative tourism of Tai Nod green market for not less
than 4 years, totaling 20 people consists of 1) 1 Market Innovator, 2) 2 Market Managers,
3) 4 Representatives of the market committee and Vendors, 4) 3 Representatives of Network Partners,
and 5) Frequent Travelers by shopping at Lard Tai Nod during 6 months not less than 4 times a total of
10 people. Then analyze the data and conclude by descriptive analysis.
Research findings were as follows: 1. 1 Communications Management Conditions in Tourism
Promotion creative of Tai Nod Green Market, including 1) Organization Management as follows:
(1) Policy (2) Managing People (3) Management of Tools/ Technology and (4) Network Management.
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2) Content Management as follows: concept, market name, and logo, background/ importance, style,
point of sale, product, service, and benefits derived from the market. And 3) Channel Management as
follows: Traditional media management including personal media, natural media, local food media,
packaging media, folk arts, and culture media, print media, event media, signage media, and point- ofsale media. New media management such as Website, Facebook, YouTube, and Line. And 1.2 Guidelines
for the development of communication management for promoting creative tourism of Tai Nod green
market consists of 1) guidelines for the development of organizational management, 2) guidelines for
the development of content, and 3) guidelines for the development of communication channels.
Keywords: Communication, Communication Management, Creative Tourism
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การสื่อสารมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในบทบาทตาง ๆ (พิชิต แกวกอง, 2549: 20)
การสื่ อ สารถือ ไดว า มี ความสํ าคัญในการสร า งความเข าใจและมี บ ทบาทในชี วิตประจํ า วั นของมนุ ษ ย ไ ปแล ว เพื่ อ การ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนเครื่องมือสรางความเขมแข็งขององคกร ชาวบานในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน พลังการสื่อสาร พลังสังคม พลังการพัฒนา (รองศาสตราจารย
ดร.วิทยาธร ทอแกว) ใหแนวคิดเกี่ยวกับ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน หรือ การจัดการการสื่ อสาร
ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในมิติตาง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู การสรางการมีสวนรวม
ในการพัฒนาท อ งถิ่ นของการพัฒ นาการทอ งเที่ย วในชุ มชมกั บ การอนุ รัก ษ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ต อ งมี ความสมดุ ล กั น
ตองรอบคอบ ไมกระทบดานใดดานหนึ่ง เปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพราะทุกความคิดเห็น
ลวนเปนการสื่อสารที่สําคัญ คนในชุมชนนับวามีบทบาทสําคัญตองมีทักษะการสื่อสารที่ดี ตลอดจนการเพิ่มทักษะการรับ รู
และความเขาใจในบทบาทของชุมชนทองถิ่นตอ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตองเปนกําลังใจ หรือ สนับสนุนใหเกิ ด
ความตอเนื่องในการทํางานอนุรักษทั้งดานธรรมชาติและวัฒนธรรม
“พัทลุง” ถึงแมจะเปนจังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคใต แตก็เปนพื้นที่ท่มี ีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม ที่ใหความสําคัญกับ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ไดรับความนิยมเปนอยาง
มากของจังหวัดพัทลุง คือ “หลาดใตโหนด” เปนตลาดนัดชุมชนที่มีชื่อเสียง เปนที่โดงดังและมีความยั่งยืน มีการสื่อสาร
เปนที่รับรูกันในวงกวาง ผานการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม ดั้งนั้นกระบวนการสื่อสารที่เกิ ดขึ้ น
จึงเปนองคความรูสําคัญที่นาจะไดรับการแพรหลายในวงการของทองถิ่น หรือ ชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็ง เพราะนี่เปน
ผลิตภัณฑท่จี ะชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรครูปแบบหนึ่ง การศึกษาในครั้งนี้ก็จะนําไปสูการแสวงหาขอคนพบที่
เกี่ยวของ เพื่อใหหลาดใตโหนดสามารถขับเคลื่อนตอไปไดอยางตอเนื่อง
เจาของหลาดใตโหนด คุณนิยุติ สงสมพันธุ สื่อบุคคลคนสําคัญ ผูมีความรูและทักษะในการจัดการการสื่อสาร
เปนอยางดี โดยเริ่มจากการวิเคราะห (SWOT) สภาพแวดลอม (จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค) ศักยภาพของหลาดใต
โหนด รวมถึงตลาดคูแขง เพื่อนํามากําหนดทิศทางในการสื่อสารภาพลักษณตลาดใหเปนที่รูจัก จึงไดจัดตลาดขึ้นเพี ยง
วันอาทิตยวันเดียว เพื่อกระตุนการรับรูขอมูลขาวสาร ความตองการทองเที่ยว และสรางความแตกตางจากตลาดทั่ วไป
ทั้งใชกลไกตลาดชุมชน เพื่อเปนชองทางใหกับพอ คาแมคา ซึ่งเปนเจาของการผลิตควบคู กับ การพัฒนาสิ นค า OTOP
เชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคนควา วา ใน “หลาดใตโหนด” ตลาดแหงการสรางสรรคแหงนี้
วามีลักษณะ สภาพการสื่อสารเปนอยางไร หรือ มีปจจัยอะไรบางที่สงเสริม สนับสนุนการจัดการการสื่อสารเพื่อสงเสริ ม
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหประสบผลสําเร็จ จนไดรับผลตอบรับและความรวมมือที่ดีทั้งจากองค กรภายใน องคกร
ภายนอกและนักทองเที่ยวรุนใหม รวมทั้งผูมาเยือนที่มาใชบริการเปนประจํา โดยมุงศึกษาเนื้อหา ชองทาง การจัดการ
การสื่อสาร เริ่มตั้งแตการวางแผน ควบคุม ติดตาม ดําเนินการ ตลอดจนพัฒนา ประเมินผลวามีขั้นตอน กระบวนการ
เปนอยางไร มีการเลือกใชสื่ออะไร นําเสนอแนวคิดอะไรบา ง เนนสารไปที่คนกลุมไหนและมี ผลตอบรับ เปนอย า งไร
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เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรา งสรรคหลาดใต โหนด ให มีการจั ดการ
การสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรคาแกการศึกษาเพื่อการถอดบทเรียนพัฒนาตอยอดตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

1. แนวคิ ด และทฤษฎี เ รื่ อ งกระบวนการสื่ อ สาร ปรมะ สตะเวทิ น (2546: 30) กล า ว า การสื่ อ สาร คื อ
กระบวนการของการถา ยทอดสาร (Message) จากบุคคลหนึ่ ง ซึ่ง เรี ยกว า ผู สงสาร (Sender) ไปยั งอี กบุ คคลหนึ่ ง
ซึ่งเรียกวา ผูรับสาร (Receiver) โดยผานชองทางการสื่อสาร (Channel) ซึ่งเรียกสั้น ๆ วา SMCR
สรุป ไดวา กระบวนการสื่ อสาร เป นกลไกสํา คั ญที่ ถา ยทอดสารจากผู สง ไปยั ง ผู รับ สาร ผ านชองทางต าง ๆ
ซึ่งเรียกวา SMCR โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร หมายถึง การวางแผน การดําเนินงาน ตลอดจนการปรับปรุ ง การ
สื่อสารทุกรูป แบบอยางเปนระบบ มีขั้นตอน ซึ่ งการสื่อสารที่เกิดขึ้นดังกลาว จะเปนการสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นภายในและ
ภายนอกองคกร การจัดการการสื่อสารเปนการจัดโครงสรางและเผยแพรกิจกรรมการสื่อสารใหม ๆ ที่เกี่ยวของเชื่อมโยง
กับองคกร เครือขาย หรือ นวัตกรรมการสื่อสาร ซึ่งวิธีการดําเนินงานในการจัดการการสื่อสารที่งายที่สุดนั้ น คือ การใช
วิธีการสื่อสารงาย ๆ ไมมีความซับซอน แตตองเปนการสื่อสารที่จัดลําดับชั้น เปนการสื่อสารแบบสองทิศทาง รวมไปถึง
การใหรางวัลในรูปแบบที่งาย ๆ เพื่อเปนการจูงใจ (สุรพงษ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวิไล, 2550)
การจัดการการสื่อสาร เปนการดําเนินการโดยผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่นําลักษณะการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ
มาใชในการบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายสูงสุดขององคกรนั้น ๆ (ปติมา เมนแมน, 2548: 19)
สรุป ไดวา การจัดการการสื่อ สาร หมายถึง การบริหารจัดการการสื่ อ สาร ตั้ งแต การวางแผน การติ ด ตาม
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานดานการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายสูงสุดที่วางไว
3. แนวคิดและทฤษฎีการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค Richards and Raymond (2000) ไดใหคํานิยามวา เปนการ
ทองเที่ยวที่เป ดโอกาสใหนั กทองเที่ยวไดมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผานการทํา กิ จกรรม การมีสวนรวม และจาก
ประสบการณการเรียนรูอยางจริงจังซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของสถานที่ที่ไปเยือน สวนยูเนสโก (UNESCO, 2006)
ไดปรับคํานิยามของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ในการจัดประชุมนานาชาติท่ีเมืองซานตาเฟ มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาวา เปนการทองเที่ยวที่มุงเนนไปที่ความผูกพันและประสบการณอันแทจริง ผานการเรียนรูดานศิลปะ มรดก
ทางวัฒนธรรม หรือ ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับเจาของวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น จนนักทองเที่ยวรูสึกได วา
เปนสวนหนึ่งของสถานที่นั้น ๆ
สรุป ได วา การท อ งเที่ ยวเชิ งสร า งสรรค คือ การท อ งเที่ย วที่ ใช อ งค ค วามรู ภู มิป ญ ญาท อ งถิ่ น ทรัพ ยากร
ทางวัฒนธรรม ผนวกเขากับสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ วิถีชุมชน ประเพณี มาสรางเปนสินคาทางการทองเที่ยวที่มีอัตลักษณ
โดยสินคาทางการทองเที่ยวนี้จะสามารถสื่อสาร แบงปนประสบการณทั้งผูใหและผูรับ เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู
ซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมในการมีสวนรวมและการลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเปนประสบการณใหม ๆ ที่สรางความประทับใจ
ใหกับนักทองเที่ยวผูมาเยือนอยางไมรูลืม
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การวิจัยเรื่อง การจัดการการสื่อ สารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใต โหนด อ.ควนขนุ น
จ.พัทลุง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
ผูใหขอมูลหลักเลือกแบบเจาะจง โดยสัมภาษณบุคคลที่มีความรู มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับเรื่องนี้ รวมจํานวน 20
ทาน ประกอบดว ย ผูริเริ่มกอตั้งตลาด 1 ทาน ผูจัดการตลาด 2 ทาน ตัวแทนคณะกรรมการตลาดและแม คา 4 ทาน
ตัวแทนภาคี เครือ ขา ย 3 ทาน และผูใชบริการตลาดเป นประจํา โดยเปนผูมาจั บ จา ยใช สอยในหลาดใต โ หนด ตลอด
ระยะเวลา 6 เดือน ไมนอยกวา 4 ครั้ง จํานวน 10 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยเนนไปที่
การสัมภาษณเปนหลัก วิเคราะหขอมูลและสรางขอสรุปดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห

ผลการวิจัย

1. สภาพการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการท องเที่ ยวเชิ ง สร า งสรรค หลาดใต โหนด อ.ควนขนุ น
จ.พัทลุง

มห
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ยา
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า
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1.1 การจัดการองคกร
ถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อ นตลาดใหบ รรลุตามเปาหมายและวั ตถุ ประสงค ที่ วางไว เพื่ อใหคนที่ อ ยู
ในองคกรเดียวกันสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความสุขระหวางผูรวมงานดวยกัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1) นโยบาย เนนใหเกษตรกรและผูผลิตในชุมชนมีสว นรว มในการบริหารจัดการตลาดรวมกั น ผานขอตกลง
รวมกันที่นารั กและชั ดเจน สงผลใหหลาดใต โหนดเปนโมเดลต นแบบของความสํา เร็จในการจั ดการตลาดเพื่ อ ชุ ม ชน
ซึ่งสามารถแบงนโยบายออกเปน 4 หมวดสําคัญไดแก 1.1) หมวดสินคาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม 1.2) หมวดการบรรจุ
ภั ณฑเ พื่อ รั กษาทรั พยากรและสิ่ง แวดล อม 1.3) หมวดผู ผลิตและกลุมผูผ ลิ ตสี เขี ย ว และ 1.4) หมวดการมี สว นร ว ม
และเปนเจาของหลาดใตโหนด เพื่อการพัฒนายั่งยืน
2) การจัดการคน เปนไปอยางเรียบงาย แตเปนขั้นตอน เนนการจัดวางกําลังคนใหเหมาะกับงาน สามารถแบง
คนออก เปน 5 กลุม ตามบทบาทหนาที่ ไดแก 2.1) ผูนําทางความคิด 2.2) ผูบริหารจัดการตลาด 2.3) คณะกรรมการ
หลาดใตโหนด 2.4) พอคาแมคา ผูเปนเจาของการผลิตในชุมชน และ 2.5) ชาวบานชุมชนจันนา
3) การจัดการเครื่องมือ/เทคโนโลยี เปนปจจัยเสริมที่ชว ยกระจายข อ มู ลขา วสารให เขา ถึ งผู รับได ม ากขึ้ น
ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 แบบ ตามลักษณะที่ใช คือ เครื่องมือดั้งเดิม เปนลักษณะของเครื่องมือทั่วไปที่มีในชุมชน ไดแก
เสียงตามสาย ไมโครโฟน บอรดประชาสัมพันธ เสียงเพลงบรรเลง ขณะเดินชมตลาด ภาษาตางประเทศและสัญลั กษณ
สากลตาง ๆ และเครื่องมือเทคโนโลยี เปนลักษณะของเครื่องมือที่มีความทันสมัย สามารถเขาถึงผูรับสารไดอยางรวดเร็ว
ไดแก โทรศัพทมือถือ ประเภทสมารทโฟน และโนตบุค
4) การจัดการเครือขาย มีการรวมตัวกันของกลุมคนที่มาชวยผนึกกําลังจนทําใหหลาดใตโหนดขับเคลื่อนตอไป
ไดตอเนื่องทามกลางพิษเศรษฐกิจและสังคม เปนลักษณะของความสัมพันธที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร คอยใหการ
ผลั ก ดั น สนั บ สนุ น กิ จ กรรม รวมถึ ง การประชาสั ม พั น ธ “หลาดใต โ หนด” จนเป น ที่ รู จั ก และได รั บ ความนิ ย ม
จากนักทองเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัดพัทลุงเรื่อยมา สามารถแบงเครือขายได 2 ประเภทดังนี้ คือ 1. เครือขายชุมชน
ไดแก 1.1) เครือขายกินดี มีสุข จังหวัดพัทลุง 1.2) เครือขายเกษตรกรและผูผลิต 1.3) เครือขายตลาดอื่น 1.4) เครือขาย
ศิลปนทองถิ่นและมัคคุเทศกนอย จิตอาสาพลเมืองเด็ก 1.5) เครือขายสื่อมวลชนทองถิ่น และ 2. เครือขายภาครัฐ ไดแก
2.1) เทศบาลตําบลดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 2.2) สํานักสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. 2.3) กรมการคาภายใน
รว มกั บ สํ า นั ก งานพาณิ ช ย จั งหวั ดพั ท ลุ ง 2.4) สํา นั กงานการท อ งเที่ย วและกี ฬ าจั ง หวั ดพั ท ลุ ง 2.5) การท อ งเที่ ย ว
แหงประเทศไทย สํานักงานนครศรีธรรมราช-พัทลุง
สรุ ป ได วา การจัดการองคก รภายในหลาดใต โหนด อั นประกอบด วย นโยบาย การจั ดการคน เครื่อ งมื อ /
เทคโนโลยี และเครือขาย ถือ เปนกลไกสํา คั ญที่ชว ยขับ เคลื่ อ นตลาดให พัฒนาไปในทิ ศทางที่วางไว เพราะเป า หมาย
ของตลาดแหงนี้ไมไดอยูท่ีการเปน แหลงทองเที่ยว แตคือ การเปน “แหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค” ที่พรอมเปนตนแบบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่สรางชุมชนเขมแข็ง
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1.2 การจัดการดานเนื้อหา
พบวา ผูนําตลาดรวมถึงชาวใตโหนดทุกคนมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะนําเสนอภาพลักษณตลาด ใหเปนแหลงเรียนรู
สํ า หรั บ ทุ ก คนที่ ส ามารถเข า ถึง ได เป น ศู นย ร วมทางความคิ ด แลกเปลี่ ย นประสบการณ ก ารเรี ย นรู ร ว มกั น โดยมี
องคประกอบสําคัญที่สงเสริมดังตอไปนี้
1) แนวคิดตลาด ชื่อตลาดและตราสัญลักษณ
เกิดจากผูนําตลาด คุณนิยุติ สงสมพันธุ และภาคีเครือขายไดทําการสื่อสารแนวคิดแลกเปลี่ยนความรูสึกนึกคิด
กันอยางหนักแนน เกิดการตั้งคําถามถึงสาเหตุและแนวทางที่จ ะไมตกอยู ในสภาวะจํายอมตอพิ ษเศรษฐกิ จและสัง คม
ในขณะนั้น จึงไดศึกษาจากกรณีตัวอยางและสํารวจความตองการพื้ นฐานของชุ มชน จนตกผลึกทางความคิ ด เกิดเป น
ความมุงมั่นที่จะสรางตลาดใหเปน “แหลงเรียนรูชุมชน” ภายใตแนวคิดที่ตองการใหตลาดและชาวบานสามารถอยูรวมกั น
ไดอยางยั่งยืน
“ตลาดใตโหนด” หรือ ที่คนพื้นถิ่นเรียกกันอยางคลองปากวา หลาดใตโหนด คําวา “หลาด” เปนภาษาถิ่นใต
แปลวา ตลาดเกิดจากการกรอนเสียง ทําใหคําสั้นลง งายตอการออกเสียง สวนคําวา “โหนด” เกิดจากการกรอนเสี ยง
เชนกัน มาจากคําวา ตนตาลโตนด เมื่อนําทุกคํามารวมกัน จึงหมายถึง ตลาดพื้นบานที่จัดขึ้นใตรมตนตาลโตนดนั่นเอง
ด า นการสื่ อ สารในการส ง เสริ มการท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรค ห ลาดใต โ หนดให เ ป น ที่ รู จั ก กั น โดยทั่ ว ไปนั้ น
มีการออกแบบตราสัญลักษณเฉพาะหลาดใตโหนด ใหเปนรูปลักษณที่ดึงดูดแกนักทองเที่ยวผูพบเห็นโดยทั่วไป โดยหยิบ
เอาวิถีชีวิตประจําวันของนักเขียนหนุมตลอดกาล คุณกนกพงศ สงสมพันธุ ขณะนั่งจิบกาแฟ พลางไกวเปลญวนใตรมตน
ตาลโตนด มาใชเพื่อรําลึกถึงการจากไป
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2) ความเปนมา/ความสําคัญ
เริ่มตนขึ้นจากบานนักเขียนของอดีตนักเขียนรางวัลซีไรซ กนกพงศ สงสมพันธุ ภายหลังการจากไปของนักเขียน
หนุมทางครอบครัว นําโดย คุณเจน และ คุณนิยุติ สงสมพันธุ และญาติ ไดปรับบา นที่ อยู อาศั ยเปน “บานนั กเขี ยน”
สถานที่บมเพาะเยาวชน นักเขียนรุนใหม ใหมีนิสยั รักการอานเขียน เพื่อรําลึกถึงการจากไปของคุณกนกพงศฯ เดิมจัดเปน
คายนักเขียนกอน จากนั้นคอย ๆ จัดสรรพื้นที่ใหสามารถรองรับ ผลิตนักเขียนรุนใหมๆ ตอมาจึงมีแนวคิดเรื่องการจัดพื้น
สรรพื้นที่ใหชาวบานที่มารอรับบุตรหลาน ใหไดนําวัตถุดิบผักผลไมทองถิ่นในชุมชนไดมาตั้งเพิงขายของ เพื่อเพิ่มโอกาส
ขยายรายไดสูชุมชน มีวิธีการจัดการดูแลตามแบบฉบับตัวเองตอ เนื่อ งยาวนานกวา 5 ป จนได รับการยอมรับ ให เป น
ตนแบบของความสําเร็จในการบริหารจัดการตลาดเพื่อชุมชน โดยคนในชุมชน
3) รูปแบบของตลาด ถูกนําเสนอออกมาเปน “ตลาดนัดชุมชนสีเขียว” ที่แรกของจังหวัดพัทลุง ที่ตองการเปน
พื้นที่ให คนในชุมชนสามารถนําผลผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑในทองถิ่น มาแบงปน แลกเปลี่ ยนภู มิปญญาซึ่ งกั นและกั น
จนเกิดการเรียนรู เกิดความประทับใจ นําไปสูการชักชวนใหคนรูจักไดมาลองสัมผัสทองเที่ยวหลาดใตโหนด เปดเฉพาะ
วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-15.00 น.
4) จุดขายของตลาด เป นตลาดนั ดบานบา นที่ตั้งอยู “ในปา ” ที่มีเสนหนา คนหา ขึ้นชื่ อเรื่องอาหารพื้ นถิ่ น
ของกินพื้นบานมี ความหลากหลาย ที่บรรดาแมคาพอ คา รังสรรคป ลูกเอง ทําเอง มี สวนร วมในทุก กระบวนการผลิ ต
จึงเปนตลาดที่โดดเดน แตกตางจากตลาดทั่วไปอยางสิ้นเชิง เพราะนอกจากจะมีขอกําหนดวา สินคาที่ขายตองเปนสินคา
ที่เปนไปตามฤดูกาล ปลอดสารเคมี ไรการปรุงแตงทุกชนิด ยังมีระเบียบวาดวยการใชผลิ ตภัณฑธรรมชาติ แทนหีบ ห อ
สังเคราะห ไมอนุญาตใหมีโฟม ลูกแม็กโลหะ ปายไวนิล เลยใหใชวัสดุจากธรรมชาติท่สี ามารถยอยสลายได 100% เทานั้น
มาใชเปนภาชนะบรรจุภัณฑสาํ หรับใสอาหาร เปนการชวยลดโลกรอน
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5) สินคาและบริการของตลาด เนนไปที่สินคาอุปโภค บริโภคที่เปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนเปนสํา คั ญ
สืบ ทอดภูมิป ญญาตอมาแกคนรุนลูกรุนหลานจนถึ งปจจุบั น ในสวนของการบริการภายในหลาดใต โหนดนั้ น เกิดขึ้น
ภายหลั งจากการจัดการการสื่ อ สารในการจั ดการตลาดอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ส ง ผลให หลาดใต โ หนดเปน ตลาดที่ มี
ความพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยวอยางสรางสรรค จากแนวคิดที่ตองการใหนักทองเที่ยวผูมาเยือนไดรับการบริ การ
อยางดีที่สุด ดวยใจบริการ
6) ผลประโยชนที่ไดรับ จากตลาด เป นผลจากการดํา เนินกิ จกรรม เป นผลตอบแทนจากความมุงมั่ น ตั้ ง ใจ
ในการจัดการตลาด เพื่อหวังใหทุกคนไดรับประโยชนรวมกัน ประกอบดวย 1) เจาของพื้นที่ 2) พอคาแมคา ผูเปนเจาของ
การผลิตในชุมชน 3) ผูมาใชบริการ และ 4) ชุมชน
จากการศึกษาการจัดการเนื้อหาการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ ยวเชิงสรางสรรค หลาดใตโหนด พบวา
เป น กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห เ นื้อ หาสาร ก อ นที่ จ ะส ง สารผ า นช อ งทางไปยั ง ผู รั บ เพื่ อ ให ผู รั บ สารได รั บ รู แ นวคิ ด
เจตนารมณที่แทจริงของการกอตั้งหลาดใตโหนด วามีที่มาที่ไปเปนอยางไร ชี้ใหเห็นถึงคุณคา แกนแทขางในวาไมไ ด ทํา
ตลาดเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ
1.3 การจัดการดานชองทาง
พบวา มีการจัดการอยูในเกณฑที่ดี ผูนําตลาดพิถีพิถันในการเลือกใชชองทางการสื่อสาร เพื่อขจัดปญหาผาน
ชองทางสื่อ ต าง ๆ โดยได นํา แนวคิ ดทฤษฎีเ กี่ย วกั บความรู ทัศนคติ และพฤติ กรรม มาใชในการจั ด การการสื่ อ สาร
ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ชองทางสําคัญ คือ 1) การจัดการสื่อดั้งเดิม ไดแก สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่ออาหารทองถิ่น
สื่อบรรจุภัณฑ สื่อศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน สื่อสิ่งพิมพ สื่อกิจกรรม สื่อปาย และ สื่อ ณ จุดขาย และ 2) การจัดการสื่อใหม
ไดแก เว็บไซต เฟซบุก ยูทูป และไลน กอปรกับการเลือกใชชองทางการสื่อสารผานสื่อมวลชน จึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
ว า หลาดใต โ หนดมี ก ารจั ดการดา นช อ งทางการสื่ อ สารแบบบู รณาการอย า งครบครั น อั น ส ง ผลให ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่ผูนําตลาดวางไวไดเปนอยางดี
ในสวนของผลการวิจัยดานเนื้อหา พบวา มีความสัมพันธ กับการนําเสนอผ านสื่ อและช องทางเป นอย า งมาก
เชน ดานแนวคิดตลาด ชื่อตลาดและตราสัญลักษณ โดยการจัดการสื่อดั้งเดิม ผานสื่อบุคคล นําโดยคุณนิยุติ สงสมพันธุ
และพอคาแมคาในการถายทอดเรื่องราวของตลาดดวยการพูดแบบปากตอปาก การแสดงจุดยืนในการรักษโลกผา นสื่ อ
บรรจุ ภั ณฑ สื่อ กิ จกรรม สื่อ ป า ย และ สื่อ ณ จุ ดขาย การเปนพื้ นที่ ค วามมั่ น คงทางอาหารผ า นสื่ อ อาหารท อ งถิ่ น
ดานเนื้อหาความเปนมา/ความสําคัญ การดําเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธตา ง ๆ ดวยการจัดการสื่อใหม ผานชองทาง
เฟซบุกของหลาดใตโหนด (หลาดใตโหนด พัทลุง Tainod phattalung) โดยการไลฟสด (Live) บรรยากาศ ภาพความสุข
ภายในตลาด เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
การจัดการดานชองทาง จึงเปนการวางแผน ดําเนินการ การปรับปรุง พัฒนา การกํากับ ติดตาม ประเมิ นผล
ในการใชชองทางการสื่อสาร เพื่อใหผูรับสารไดรับสารจํานวนมากขึ้น หรือ เขาถึงในวงกวาง ซึ่งรวมถึงการจัดการพื้นที่
จัดสรรหลาดใตโหนดใหเปนสัดสวนเปนระเบียบ เตรียมความพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยว การจัดใหมีวาระสํา คั ญ
ตาง ๆ ผานการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ การทํากิจกรรม สรางโอกาสในการเปดตลาดผานการสื่อสารแบบปากตอปาก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและการประสานงานที่ดี

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง
2.1) แนวทางการพัฒนาการจัดการองคกร
(1) นโยบาย เห็นควรใหตัวผูนําและคณะกรรมการตลาดตองตอกย้ําประเด็นสารเรื่องนโยบายอยางตอเนื่อง
เขมงวดและจริงจัง ชี้ใหเห็นถึงการไดรับประโยชนรวมกันจากการปฏิบัติตามนโยบาย และเปดโอกาสใหทุกคนในตลาด
ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นกันอยางเสรีในประเด็นสารนโยบายที่กําหนดใชอยู
(2) การจัดการคน ทุกคนในตลาดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเปนอยางดี สงผลใหปฏิบัตหิ นาที่ไดตรงตาม
เปาหมายที่วางไว และเพื่อใหองคกรสามารถเติบโตขึ้นตอไปเรื่อย ๆ นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการสื่อสาร เพื่อสรรหา
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เชิญชวน หรือ คัดเลือกคนใหม ๆ โดยเฉพาะคนที่ มีความสนใจ มีอุดมการณเดี ยวกั น ไดเขามารวมสรา งสรรคบ ริ หาร
จัดการ ชวยยกระดับตลาดใหดียิ่งขึ้น
(3) จัดการเครื่องมือ/เทคโนโลยี เปดโอกาสใหทุกคนไดรวมคิด ประเมินหาแนวทางการใชเครื่องมือ/เทคโนโลยี
อื่นเขามาชวย ในดานเครื่องมือดั้งเดิม ที่ใชอยูในปจจุบัน ก็มีการเลือกใชสอยอยางพอเพียง โดยเนนไปที่เครื่องมือที่มีอยู
แลวเปนตนทุนเดิม ไมตองหาซื้อ ชวยใหประหยัดคาใชจายและบางเครื่องมือก็ไมมีอายุการใชงาน สามารถใชไดยาวนาน
ตามสภาพการใชงานจริง
(4) การจั ด การเครื อขา ย ดา นเครือ ขา ยชุ ม ชน เห็นควรใหมีการควบคุ ม สิ น ค า และบริ การให ไ ด มาตรฐาน
มีคุณภาพดีอยูเสมอ เพื่อสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจใหแกผูบริโภค และทุกเครือขายควรมีการสื่อสารผานการทํา
กิจกรรมรวมกันบอย ๆ โดยอาจเปดโอกาสใหแตละเครือขายไดเสนอแนะแนวทางรวมกันอยางตรงไปตรงมา ทั้งนี้ตัวแกน
นําของทุกเครือขายเองควรเรียนรูทักษะการสื่อสารเพื่อลดความขัดแยงเพิ่มเติม ก็จะชวยลดการสื่อสารที่อาจทําให เกิ ด
ความเข า ใจผิด สามารถกระชับความสัมพันธใหดีมากยิ่งขึ้ นได ในสวนของเครือภาครั ฐ พบวา ลั กษณะความสัม พันธ
ระหวางหลาดใตโหนดและเครือขายภาครัฐอยูในเกณฑที่ดีมาก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเครือขายใหดียิ่งขึ้น หลาดใตโหนดควรทํา
การสื่อสารใหมากและหนักแนนขึ้น เพื่อยืนหยัดในแนวคิดที่จะเปน ‘แหลงเรียนรูชุมชน’ เพราะมีความยั่งยืนมากกว า
การเปนแคแหลงทองเที่ยวทั่วไป
2.2) แนวทางการจัดการดานเนื้อหา สารที่ใชในปจจุบันมีเพียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษเทานั้น ยังไมรองรับ
กลุมนักทองเที่ยวชาวจีนเทาที่ควร ซึ่งกําลังเปนกลุมนักทองเที่ยวสําคัญที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น จึงเห็นควรใหมีการฝกทักษะ
ภาษาจีนเพิ่มเติม เพื่อเปดโอกาสในการกระจายรายไดใหกับ ชุมชน จนอาจกลายเป น “ตลาดอินเตอร” ที่สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในอนาคต
2.3) แนวทางการจัดการดานชองทาง มีการเลือกใชชองทางการสื่อสารผานสื่อดั้งเดิมเปนหลัก เนื่องจากเปน
สื่อที่หลากหลาย เปนมรดกล้ําคาทางวิถีวัฒนธรรม ดานการสื่อสารผานสื่อใหม เนนไปที่การสื่อสารผานสื่อโซเชียลมีเดี ย
เปนสําคัญ มีการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนไดคอนขางครอบคลุม และหากสามารถทําการสื่อ สารผ า นชองทางสื่ อ
อินสตราแกรม (Instagram) และสื่อที่เกิดขึ้ นรูป แบบใหม ๆ เพิ่มเติ ม เชน สื่อ Tik Tok อาจช วยสรา งสี สัน ให ความ
เพลิดเพลินแกผูรับสาร จนเปนที่นาพอใจ กระตุนการอยากรับรูสารหลาดใตโหนด เพื่อสงเสริมการจัดการดานชองทาง
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปผลและอภิปรายผล

มห
าวิท
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ผูวิจัยไดคนพบการจัดการการสื่อ สารและแนวทางการพัฒนาการจัดการการสื่ อสารที่ เป นองคความรู สํา คั ญ
เพื่อสรางทองถิ่น หรือ ชุมชนเขมแข็ง ดังนี้
1. สภาพการจัดการการสื่อ สารในการสงเสริมการทองเที่ ยวเชิงสรา งสรรคหลาดใต โหนด อันประกอบดว ย
1) การจัดการองคกร 2) การจัดการดานเนื้อหา และ 3) การจัดการดานชองทาง เปนองคความรูสําคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต
การวางแผน การติดตาม ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสารทุกรูปแบบใหเหมาะสม เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานดานการ
สื่ อสารทั้ งภายในและภายนอกไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เป นไปตามวั ตถุ ประสงค และเป า หมายสู งสุ ดที่ว างไว พบวา
สอดคลองกับแนวคิดของกริช สืบสนธ (2538) ที่กลาววา การสื่อสารในองคกร เปนลักษณะของการถายทอด แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ระหวางสมาชิกภายในองคกร ภายใตรูปแบบและวิธีการสื่อสารทุกประเภท เพื่อสรางการรับรูและ
ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ เปนไปตามแผนงานที่วางไว ทั้งยังมีลักษณะ
กระบวนการสื่อสารเปนไปตามทฤษฎี SMCR ของเดวิด เค. เบอรโล (David K.Berlo) ที่มุงเนนไปที่ผูสงสาร โดยเฉพาะ
การสื่อสารแบบปากตอปาก ซึ่งมีความนาเชื่อถือและสามารถเขาถึงกลุมคนไดเปนจํานวนมาก เพราะผูสงสารเปนกลุม
คนที่เปนเจาของการผลิตอยางแทจริง ทําใหสามารถถายทอดสารอันเปนขอเท็จจริงไดอยางตรงไปตรงมา และพบวา ผูสง
สารถือเปนหัวใจ หรือ กลไกหลักในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดเรื่องกลยุทธการสื่อสารของ อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537) ที่อางถึงใน ณพนันท ขอจิตตเมตต (2557) ได
กลาววา กลยุทธเกี่ยวกับผูสงสารและอิทธิพลของผูสงสารนั้น เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการวิเคราะหผูสงสาร เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนกําหนดกลยุทธตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอผูสงสาร ซึ่งก็คือ ความนาเชื่อถือของผูสงสารเอง
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2. แนวทางการพั ฒ นาการจั ดการการสื่ อ สารในการสง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรค ห ลาดใต โ หนด
ประกอบดวย 2.1) แนวทางการพัฒนาองคกร เปนกระบวนการบริหารกลุมคนที่อยูในองคกรใหสามารถทํางานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ กุลิสรา กฤตวรกาญจน (2552) อางใน สุมาลี สุวรรณกร (2559) กลาววา
การสื่อสารเขามามีบทบาทสํา คัญอยางมาก ซึ่งเปนทั้งตั วบงชี้ความทันสมัยของสั งคมและเป นเครื่อ งมือ ในการพั ฒนา
ถื อ เปน ยุ ค ที่สื่อ มีบ ทบาทและมีอิ ทธิ พ ลอยา งมากต อ ผู รับสาร โดยนํ าเอาทฤษฎี กระสุ นป น (Magic Bullet Theory)
ที่ ส ามารถเปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของคนได มาใช ภายใต ก ระบวนทั ศ น ที่ ม องว า สื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเท า นั้ น
จึ ง จะเปลี่ ย นแปลงสั ง คมได จึ งจํ า เป น ที่จ ะต อ งทํ า การสื่ อ สารวางแผน พั ฒ นาองค ก ร กํ า หนดทิ ศ ทางการสื่ อ สาร
ใหครอบคลุม เพื่อใหจัดการการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.2) แนวทางการพัฒนาเนื้อหา สวนใหญเนื้อหาสาร
ที่ถูกผลิตออกมานั้น เนนไปเพียงมิติของ ‘วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น’ เปนหลัก อาจสงผลใหผูรับสารเกิดการรับรู เขาใจ
ตลาดเพียงดานเดียว เสมือนถูกปดกั้นโอกาสในการรับสารอื่ นที่ เปนสว นสําคัญในการกอตั้ งตลาด ผูนําตลาดตลอดจน
ชาวใตโหนดทุกคนจึงควรสื่อสารเพิ่มเติมในประเด็นสาร มุมมองอื่น เพื่อใหผูรับสารสามารถสงตอถายทอดประเด็ นสาร
อันเปนสาระสําคัญในการพัฒนาตลาดใหเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามแนวคิดที่เกี่ยวของกับกลยุทธการสื่อสารของ
ชิตาพร กันหลง (2548) อางถึงใน สุภาพร นิภานนท (2559) กลาวไววา กระบวนการในการกําหนดกลยุทธการสื่อสารวา
เกี่ยวของกับ 2 ระบบ คือ ระบบแหลงสาร และระบบผูรับสาร สวนกระบวนการสื่อสารเกี่ยวของกับการสื่อสาร ทั้งยังเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการตัดสินใจในแหลงสาร และกระบวนการตัดสินใจในผูรับสารดวย กระบวนการ
ตัดสินใจในแหลงสาร ทําใหแหลงสารมีบทบาทสําคัญในการผลิต เผยแพรสาร และประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสาร
และ 2.3) แนวทางการพัฒนาชองทาง เกิดขึ้นจากการวางแผนการใชสื่ออยางมีป ระสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิ ด
เกี่ยวกับแนวทางการกําหนดกลยุทธการใชสื่อของ วิทยาธร ทอแกว (2549, น.41-42) ที่ไดกําหนดแนวทางกลยุทธการใช
สื่อ เกี่ยวกับการวิเคราะหสื่อ ซึ่งสามารถพิจารณาในดานตาง ๆ ไดแก (1) ดานความสะดวกในการเขาถึง (2) ดานความ
ครอบคลุมสื่อ (3) ดานประสิทธิภาพของสื่อ และ (4) ดานความนาเชื่อถือ
จากการจัดการการสื่ อ สารและแนวทางการพั ฒนาการจั ดการการสื่ อ สารข า งต น พบว า เป นกลไกสํ า คั ญ
ที่ชวยขับเคลื่อนและพัฒนาหลาดใตโหนดอยางตอเนื่อง ผานการสื่อสารทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสื่อสารแบบปากตอปาก
ที่เปนการสื่อสารที่มีอิทธิพล และสรางการรับรูแกคนทั่วไปมากที่สุด ผนวกกับการนําองคความรูดานการใชสื่อออนไลนมา
ปรับใชกับตลาด ผานการใชสื่อออนไลนดวยวิธีไลฟสดสภาพตลาดที่เปนเอกลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรมอาหาร ของกิ น
พื้นบาน ตลอดจนสินคาตาง ๆ สงผลใหตลาดแหงนี้กลายเปนตลาดทองเที่ยงเชิงสรางสรรคอันดับหนึ่งของจังหวัดพัทลุง
ที่ครองใจนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไดอยางยาวนาน

ขอเสนอแนะการวิจัย
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1) ผูนํา คณะกรรมการตลาด ตลอดจนสมาชิกพอคาแมคา ควรนําแนวทางการจัดการการสื่อสารในการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด ไปปรับใช เพื่อบริหารจัดการการสื่อสาร พัฒนา “หลาดใตโหนด” อยางแทจริง
2) ผูนํา คณะกรรมการตลาด ตลอดจนสมาชิกพอคาแม คา ควรสรางเครือขายการสื่อสารอยางมีสวนร ว มมา
พัฒนา และสรางเครือขายสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ

(Oral Presentation)

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
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The Use of “Chan Daeng” according to the Wisdom of Thai Traditional
Medicine in Chanthaburi Province
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การใชจันทนแดงตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในจังหวัดจันทบุรี เปนการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณเชิงลึกแพทยแผนไทยและหมอพื้นบา นจํา นวน 13 คน และเก็บรวบรวมเครื่องยาจั นทนแดงจากรานขายยา
จํานวน 4 ราน ผลการศึกษาพบวา จันทนแดงเปนพืชหายากในจันทบุรี พบตามธรรมชาติ นอยมาก การใชจันทน แดง
ของผูใหสัมภาษณสวนใหญตองซื้อจากรา นขายยาสมุน ไพร ซึ่งในปจจุบันใชแ ก นจั นทนผาแทนแก นจั นทน แดงดั้ ง เดิ ม
จากการเก็บตัวอยางจันทนแดงมาตรวจสอบเอกลักษณทางอนุกรมวิธานของพืชและระบุชื่อวิทยาศาสตร พบจันทนแดง
ทั้งหมด 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด คือ จันทนผาหรือลักจั่น (Dracaena cochinchinensis) และจันทนแดงหรือจั น ทน ป า
(Myristica iners) แต ไมพบขอมู ลอา งอิ งการใช จันทน แดงหรือ จั นทนปา เปน เครื่ องยา อยา งไรก็ ตามแพทย แผนไทย
จันทบุรีไดยืนยันการใชแกนจันทนผาแทนแกนจันทนแดงดั้งเดิม วาสามารถใชแทนกันได เนื่องจากมีสีและรสที่ใกล เคียง
กัน ซึ่งบงบอกถึงการมีสรรพคุณที่ใกลเคียงกัน โดยที่จันทนแดง มีรสขมเย็น มักใชเปนยาแกกระสับกระสาย แกเหงื่อตก
แกพยาธิ ดับพิษรอนถอนพิษไขทุกชนิด
คําสําคัญ: จันทนแดง, ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย, จังหวัดจันทบุรี
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The use of “Chan Daeng” according to the wisdom of Thai traditional medicine in Chanthaburi
province. The primary data was collected from in-depth interview with 13 Thai traditional medicine
practitioners and folk healers and collect Chan Daeng medicine from 4 drugstores. The results showed
that Chan Daeng is a rare plant in Chanthaburi and rarely found naturally. Most medicinal uses of Chan
Daeng must be purchased from an herbal pharmacy. The present uses the sandalwood essence instead
of the original Chan Daeng. Plant samples were collected to determine the taxonomic identity of the
plant and identify the scientific name. Chan Daeng was found in 2 families, 2 genera, 2 species, namely
Chan Pha or Lakka Chan (Dracaena cochinchinensis) and Chan Daeng or Chan Pa (Myristica iners).
However, there is no reference to the use of Chan Daeng or Chan Pa as medicinal herbs. Chanthaburi
Thai traditional medicine has confirmed the use of Chan Pha that it can be used to replace the original
Chan Daeng. Due to the similar color and flavor, which indicates that the properties are similar. Chan
Daeng has a cold bitter taste and it can be as a remedy for restlessness, sweating, cure parasites,
quench hot poison, neutralize all kinds of fever.
Keywords: Chan Daeng, Wisdom of Thai Traditional Medicine, Chanthaburi Province

บทนํา

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่องบัญชียาหลักแหงชาติ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 ทายประกาศรายการบัญชียาจากสมุนไพร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจําบานแผนโบราณ
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจําบานแผนโบราณ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจําบานแผนโบราณ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31
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พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จันทนแดงเปนพืชสมุนไพรที่นําเครื่องยามาเปนสวนประกอบของตํารับยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
และยาสามัญประจําบานแผนโบราณ จํานวน 14 ตํารับ โดยเปนยารักษากลุมอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แกลม)
ไดแก (1) ยาหอมทิพโอสถ (2) ยาหอมเทพจิตร (3) ยาหอมนวโกฐ (4) ยาหอมแกลมวิงเวียน และ (5) ยาหอมอินทจักร
ยารักษากลุมอาการทางระบบทางเดินอาหาร กลุมยาขับลม บรรเทาอาการทองอืด ทองเฟอ ไดแก (6) ยามันทธาตุ กลุม
ยาแกไข ไดแก (7) ยาเขียวหอม (8) ยาจันทนลีลา (9) ยาประสะจันทนแดง (10) ยาประสะเปราะใหญ (11) ยามหานิล
แทงทอง (12) ยาบรรเทาหัด อีสุกอีใส และ (13) ยาแกไข กลุมยาบํารุงโลหิต ไดแก (14) ยาบํารุงโลหิต ซึ่งในตํารับยา
เหลานี้จะใชแกนจันทนแดงเปนเครื่องยา
การแพทยแผนไทยมีการจัดหมวดหมูตัวยาเปนกลุมเพื่อความสะดวกแกการจดจําหรือเขียนตําราที่เรียกวา พิกัด
ยา ซึ่งเปนการจํากัดสวนหรือน้ําหนักของตัวยาไวเทากัน โดยอาศัยหลักของรสยาจะตองไมขัดกัน และสรรพคุณจะตอง
เสมอหรือคล ายคลึ งกัน ซึ่งจันทนแดงถูกจัดไวในพิกัดยา 5 สิ่ง คือ พิกัดเบญจโลธิ กะ เป นการจํา กั ดจํานวนตัว ยาที่ มี
คุณทําใหชื่นใจ 5 อยาง ประกอบดวย แกนจันทนแดง แกนจันทนขาว แกนจันทนชะมด ตนเนระพูสี และตนมหาสดํา
ซึ่งมีสรรพคุณ แกไขเพื่อดี แกไขรัตตะปตตะโรต แกลมวิงเวียน แกพิษทั้งปวง และพิกัดจันทนทั้ง 5 เปนการจํากัดจํานวน
แก นไมจันทน 5 อยาง คือ แกนจันทนแดง แกนจันทนขาว แก นจันทน เทศ แก นจั นทนา และแก นจั นทน ช ะมด ซึ่ง มี
สรรพคุณ แกไขเพื่อดีและโลหิต แกรอนในกระหายน้ํา บํารุงตับ ปอด แกพยาธิบาดแผล (มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทย
แผนไทยเดิ มฯ, 2559: 115-117; กองการประกอบโรคศิ ลปะ, ม.ป.ป.: 153-165; พิ เ ชษฐ เลิ ศ ธรรมศั กดิ์ และคณะ,
ม.ป.ป.:146-148)
จันทนแดงเปนไมปาพื้นเมืองของประเทศไทย จากขอมูลรายชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน ,
2557: 216-471) พบพรรณไมที่มีชื่อจันทนแดงซึ่งมีชื่อ เรียกพองเสียงเปน “จั นแดง จั นทน แดง จั นทร แดง” ทั้งหมด
3 วงศ 4 สกุล 5 ชนิด โดยพบจันทนแดงที่มีความเกี่ยวของในการใชเปนเครื่องยา 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด คือ Dracaena
cochinchinensis (Asparagaceae) และ Pterocarparpus santalinus (Fabaceae) (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2547:26-27;
พรทิพย เติมวิเศษ และคณะ, 2555: 76-77; รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล และคณะ, 2557: 85-346; ชยันต พิเชียรสุนทร และ
คณะ, 2558: 312-364; พิเชษฐ เลิศธรรมศักดิ์ และคณะ, ม.ป.ป.: 146-148) แตจากรายงานของวิชาญ เอียดทอง (2551:
29-45) ได ใ ห ข อ มู ล จั น ทน แ ดง คื อ จั น ทน ห อม หรื อ จั น ทน ช ะมด ในป จ จุ บั น ซึ่ ง อยู ใ นวงศ Malvaceae หรื อ
Sterculiaceae มีชื่อพฤกษศาสตรเปน Mansonia gagei
จากรายงานพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทยของสํานักงานเสริม สรา งเอกลั กษณของชาติ สํา นัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี (2543) ไดพิจารณาพืชควรคาแกการอนุรักษพันธุกรรม จํานวน 480 ชนิด
ซึ่ ง มี ร ายชื่ อ พื ช ในกลุ ม พิ กั ด จั น ทน อ ยู ด ว ย ได แ ก จั น ทน ข าว (Tarenna hoaensis) จั น ทน แ ดง (Myristica iners)
และจันทน หอม (M. gagei) และขอมูลจากอนุสัญญาวาดว ยการคา ระหวา งประเทศซึ่งชนิ ดสั ตว ป าและพื ชป า ที่ ใ กล
สูญพันธุ (The convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES)
ในการประชุมคณะกรรมการพืชครั้งที่ 17 กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด วันที่ 15-19 เมษายน 2550 รายงานจันทน
แดง (P. santalinus) เปนพืชที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ (endangered species) สวนจันทนแดงหรือจันทนผาชนิด
D. cochinchinensis พบรายงานสถานภาพการใชประโยชนจากพืชปาที่บานกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง วาเปน
พืชปาที่ถูกคุกคามจนเกือบหมดจากธรรมชาติ เนื่องจากถูกขุดนําไปขายเปนไมประดับตกแตงสวนและภูมิทัศน (ประสิทธิ์
วงษพรม และภานลิน กลิ่นวงศ, 2552: 73-81)
จันทนแดงจึงเป นพืชสมุนไพรที่มีความสํา คัญทางการแพทยแผนไทยอย างมากเนื่องจากมี การนํ ามาใช เ ป น
สวนประกอบในยาตํารับรักษาโรคหลายรายการ ทั้งยังเปนพืชหายากแทบจะไมพบการแพรกระจายตามปาธรรมชาติ
และพบการเรียกจันทนแดงในพืชหลายชนิด และไดมีการนํามาเปนเครื่องยาทดแทนกัน ประกอบกับจังหวัดจันทบุรีมีปา
ที่ อุ ดมสมบู รณ มีพื ชสมุ นไพรหลากชนิ ด มี วิวัฒนาการแพทย แ ผนไทยมาเป น เวลายาวนาน และสื บ ทอดต อ กั น มา
ยังหมอพื้นบาน เห็นไดจากการขอมูลการขึ้นทะเบียนหมอพื้นบานของกลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทํา การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมู ลการใชจันทนแดงตามภู มิ
ปญญาของแพทย แผนไทยในจัง หวัดจั นทบุ รี เพื่ อสืบ สานแนวคิ ดทางการแพทย แผนไทย นํ าไปสูการพัฒ นาต อ ยอด
องคความรูดานนี้ในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนต อไป และงานวิจัยนี้เป นการดํา เนินงานเพื่ อสนองพระราชดํา ริ
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โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั นเนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (อพ.สธ.-มร.รพ.) โดยดําเนินงานวิจัยตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559
– กันยายน พ.ศ. 2564) ซึ่งมีการกําหนดพืชอนุรักษของมหาวิทยาลัยเปนพืชสมุนไพรในพิกัดจันทนทั้ง 5 ในการศึกษานี้
ดํ า เนิ น การสอดคล อ งตามแนวทางพระราชดํา ริ ในกรอบการเรี ย นรู กิ จ กรรมที่ 2 สํ า รวจเก็ บ รวบรวมทรั พ ยากร
และกิจกรรมที่ 3 การปลูกรักษาทรัพยากร

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษาการใชจันทนแดงตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อระบุชนิดจันทนแดงตามการใชของแพทยแผนไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
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การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 สวน คือ
1. การเก็บขอมูลการใชจันทน แดงตามภูมิปญญาของแพทยแผนไทยจังหวัดจันทบุรี โดยมีการคัดเลือก
กลุมผูใหขอมูลภูมิปญญาแพทยแผนไทยจังหวัดจันทบุรี จํานวน 13 คน จากจํานวนทั้งหมด 58 คน โดยคัดเลือ กจาก
รายชื่อหมอพื้ นบา นที่ขึ้นทะเบียนกับ กลุมงานแพทย แผนไทยและการแพทยทางเลื อก สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด
จันทบุรี และกลุมแพทยแผนไทยที่เคยเปนผูถายทอดความรูทางการแพทยแผนไทยของโรงเรียนแพทยแผนไทย สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในเบื้องตนผูใหขอมูลตองมีประสบการณทางการแพทยแผนไทยไมนอยกวา 10 ป รูจักจันทน
แดง และเคยมีประสบการณการใชจันทนแดงในการรักษาโรค สวนการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาจันทนแดง ใชวิธีการเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการสัมภาษณ โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (indepth interview) จากหมอพื้นบาน
และแพทยแผนไทย จํานวน 13 คน แนวคําถามประกอบดวย (1) ขอมูลสวนบุคคล (2) องคความรูดานพืชและลั กษณะ
ทั่วไปของจันทนแดง (3) การใชจันทนแดงในการรักษาหรือประโยชนดานอื่น
2. การเก็ บ ขอ มู ลลั กษณะพื ชของจั นทน แ ดง โดยเก็ บ ตัว อย างจั น ทน แดงจากการใหขอ มู ล ของผู ใ ห
สัมภาษณ มีการเก็บสวนตาง ๆ ของพืช จากสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตรการแพทยจังหวัดจันทบุรี สถาบันวิจัยสมุนไพร
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชระบุชนิดพืช และเก็บรวบรวมเครื่องยาจันทนแดง จากรานขายยาจํานวน 4 ราน ในจังหวัด
จันทบุรี เก็บรวบรวมตัวอยางพืช โดยบักทึกภาพและเก็บตัวอยางสวนประกอบตาง ๆ ของพืช ไดแก ใบ ดอก ผล ของพืช
แตละชนิด ชนิดละ 5 ตัวอยาง โดยใชวิธีการเก็บตัวอยางและรักษาพันธุไมจาก ภาณุมาศ จันทรสุวรรณ สุทธิกาญจน สุทธิ
และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท (2560: 24-43) เพื่อเปนใชบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร และระบุชนิดของพืช
การบันทึกขอมูลลักษณะจันทนแดง ตามรูปแบบศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ก.7003 (โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ, 2560) โดยมีการบันทึกภาพตัวอยางพืช เก็บตัวอยาง
พืชเพื่อตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร และจัดทําตัวอยางแหงเพื่อใชอางอิง ขึ้นทะเบียนพรรณพืชตามหลักการของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน และเก็บรักษาไวในสวนงานโครงการ อพ.สธ. – มร.รพ.
การระบุชนิดของพืช โดยนําตัวอยางพืชและตัวอยางเครื่องยาที่เก็บรวบรวมได มาระบุชื่อวงศ และชื่อ
วิทยาศาสตร โดยอาศัยรูปวิธาน (Keys) จากหนังสือพรรณไม ไดแก ไมปาภาคใตเลมที่ 3 (ไซมอน การดเนอร และคณะ,
2561: 1625-1957), Flora of Thailand volume seven part four (De Wilde, W. J. J. O., 2002: 720-777),
ชื่อพรรณไมแ หงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน, 2557: 1- 828), สมุนไพรและเครื่ อ งยาไทยในยาสามัญ ประจํ าบ า น
(รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล และคณะ, 2557: 85-346), คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ (ชยันต พิเชียรสุนทร และ
คณะ, 2558: 312-364), ประมวลสรรพคุณสมุ นไพรไทย (พรทิพย เติมวิเศษ และคณะ, 2555: 76-77), คัมภี ร เภสั ช
รัตนโกสินทร (วุฒิ วุ ฒิธ รรมเวช, 2547: 26-27), อนุ กรมวิธานพืชสมุ นไพร (วงศ สถิ ต ฉั่ วกุล, 2548: 36-38) และพิ กัด
ยาไทย (พิเชษฐ เลิศธรรมศักดิ์, (บรรณาธิการ), ม.ป.ป.: 146-148)
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การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก มาประมวลขอมูล จัดกลุมประเด็นขอมูลออกเปน
ข อมูลทั่ว ไปของผู ให สัมภาษณ ลักษณะทั่ว ไปของจั นทน แดง เครื่ องยาจันทนแ ดงจากรา นขายยา การใช จัน ทน แดง
ตามแนวทางแพทยแผนไทย
การสนองพระราชดํา ริโ ครงการอนุ รักษ พันธุ กรรมพืชอั นเนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ ตามกรอบการเรี ย นรู
กิจกรรมที่ 2 สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 การปลูกรักษาทรัพยากร โดยนํากลาไมจันทนแดงจากสวน
สมุนไพรกรมวิทยาศาสตรการแพทยจังหวัดจันทบุรี สถาบันวิจัยสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข มาปลูกรักษาบริเวณแปลง
ปลูกรักษา ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร อพ.สธ. – มร.รพ. และเก็บรวบรวมตัวอยางสวนที่ไมมีชีวิต ไดแก ตัวอยางพรรณไม
แหง และเครื่องยา ไวในพิพิธภัณฑของ อพ.สธ. – มร.รพ. เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกชุมชนตอไป

ผลการวิจัย

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

1. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิของจันทนแดง
การสัมภาษณเชิงลึกจากแพทยแผนไทยและหมอพื้นบานจังหวัดจันทบุรี จํานวน 13 คน และสํารวจ
เก็บรวบรวมเครื่องยาจันทนแดงจากรานขายยาจํานวน 4 ราน ในจังหวัดจันทบุรี พบวาผูใหสัมภาษณเปนผูที่มีใบอนุ ญาต
เปนผูประกอบวิช าชีพแพทยแผนไทยดานตาง ๆ ไดแก เภสัชกรรมไทย (บ.ภ. หรือ พท.ภ.) เวชกรรมไทย (บ.ว. หรื อ
พท.ว.) และการนวดไทย (พท.น.) จํา นวน 5 คน เปนหมอพื้ นบา นที่ไ ด รับ คัดเลื อ กจากกลุมงานแพทย แ ผนไทยและ
การแพทยทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พรอมกับมีใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพ แพทยแผนไทย
จํา นวน 6 คน และเปนหมอพื้นบา นที่ ไดรับคัดเลือ กจากกลุ มงานแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเลื อ ก สํ า นักงาน
สาธารณสุข จั งหวั ดจั นทบุรี จํา นวน 2 คน โดยมี อ ายุ อ ยู ระหว าง 44 – 78 ป อาศั ยในจั ง หวั ดจั น ทบุ รีจ าก 4 อํ า เภอ
คื อ อํา เภอเมื อ ง 5 คน อํ าเภอท า ใหม 4 คน อํ า เภอนายายอาม 1 คน อํ าเภอมะขาม 3 คน ทุ กคนมี ป ระสบการณ
การแพทยแผนไทยทั้งจากการถายทอดภูมิปญญาสืบตอกันมา การรักษาผูปวย และการเดินปาเพื่อสํารวจและเก็บเครื่อง
ยาสมุนไพร อยูในชวงมากกวา 10 – 40 ปขึ้นไป มีความชํานาญในการรักษาโรคหลายกลุมอาการ ไดแก โรคทั่วไป เชน
อาการไขที่เกิดจากอวัยวะตาง ๆ โรคสะเก็ดเงิน โรคงูสวั ด โรคดีซาน โรคชิ คุนกุ นยา โรคฝ โรคกระเพาะ กระดู กหั ก
โรคอัมพฤกษ อัมพาต การจับเสนเพื่อตรวจโรค การตอกเสน การนวดไทย เปนตน
จากการใหขอมูลการสัมภาษณจันทนแดงของแพทย แผนไทย จันทนแดงเป นพืชหายากในจั นทบุ รี
แทบจะไมพบตามธรรมชาติ เครื่องยาในการนํามาเปนสวนผสมในตํารับยาไดจากการซื้อที่รานขายยา แตยังมีแพทยแผน
ไทยรอยละ 23.1 ที่พยายามหาเครื่องยาจันทนแดงจากปาธรรมชาติ หรือจากที่ปลูกไวเอง หรือเลือกซื้อจากการมีผูนํามา
ขาย แพทยแผนไทยรอยละ 38.5 ไดใหขอมูลแหลงธรรมชาติและแหลงปลูกที่อาจพบจันทน แดงในจังหวัดจันทบุรี และ
ภาคตะวันออก เพื่อเก็บมาใชผสมเปนเครื่องยาในตํารับ จากการเดินสํารวจปาของแพทยแผนไทยในอดีตพบ จันทนแดง
หรือจันทนเทศปาหรือจันทนปา เปนไมดั้งเดิมที่พบแพรกระจายอยูทั่วไปในปาธรรมชาติของจังหวัดจั นทบุ รี โดยพบที่
บริเวณ วัดชําโสม เขาสระบาป คลองเครือหวาย แหลงที่มกี ารเก็บรวบรวมและปลูกรักษาพืชสมุนไพรขนาดใหญในจังหวัด
จั น ทบุ รี คื อ สวนสมุ น ไพรจั น ทบุ รี ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ ไ ด ใ ช เ ป น แหล ง ศึ ก ษาหลั ก ในการเก็ บ ตั ว อย า ง บั น ทึ ก ข อ มู ล
และเก็บรวบรวมพรรณไม จันทนแดง 2 ชนิด คือ จันทนเทศปาหรือจันทนปา ซึ่งมีประวัติการปลูกไดมาจากการเก็บเมล็ด
จากคลองเครือหวายมาเพาะ และจันทนแดงหรือลักกะจั่นจากตนจันทนผา แพทยแผนไทยที่ใหสัมภาษณมีเพียงรอยละ
7.7 ที่สามารถใหรายละเอียดลักษณะจันทนแดงทั้ง 2 ชนิดได เนื่องจากเปนผูมีประสบการณเดินปาสํารวจพืชสมุนไพร
ภาคตะวันออกมากกวา 20 ป สวนอีกรอยละ 92.3 มักซื้อเครื่องยาโดยตรงจากราน
จั น ทน แ ดง มี 2 ชนิด คื อ จั นทนป า หรื อ จั น ทน แ ดงโบราณ เป น ไม ต น ขนาดใหญ มี ถิ่ น กํ า เนิ ด
ในประเทศไทย แกนสีแดงเรื่อ ๆ เคยพบตนขนาดใหญ ที่เขาสระบาป และวัดชําโสม จังหวัดจันทบุรี การนําแกนมาใช
ตองเปนในลักษณะของไมนอนไพร หรือโคนลมตายตามอายุขัย อีกชนิดคือ จันทนผาหรือลักกะจั่น เปนไมพุม หรือไมตน
ขนาดเล็ก ปจจุบันใชแทนจันทน แ ดงโบราณ เนื่อ งจากเนื้ อไม ดา นในหรือ แกน เมื่อ มี อ ายุมากขึ้ น จะเปลี่ ยนจากสี ข าว
เปนสีแดง จึงเรียกวา จันทนแดง เมื่อแกนเปนสีแดงเต็มตน ก็จะคอย ๆ โทรมและตายลง หรืออาจใชวิธีทําใหเกิดแผล
เพื่อมีเชื้อรามาทําใหลงแกน จันทนผามีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศไทย มักพบขึ้นตามปาภูเขาหินปูน ปจจุบันพบปลูกในพื้นที่
ทั่วไป
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ขอมูลเครื่องยาจันทนแดงจากรา นขายยา ซึ่งเปนรานขายยาขนาดใหญ เปนศูนยรวมของเครื่ องยา
สมุนไพรจํานวนมาก โดยเปนรานขายยาในจังหวัดจันทบุรี 4 ราน พบวาเครื่องยาจันทนแดงใชสวนของแกนไม มีสีแดงเขม
และเนื้อสัมผัสคอนขางหยาบใกลเคียงกันทุกราน ขอมูลราคาแกนจันทนแดงขายที่ราคากิโลกรัมละ 400 บาท โดยแก น
จันทนแดงที่ใชกันในปจจุบันคือ แกนตนจันทนผา หรือที่เรียก ลักกะจั่น หรือลักกะจันทน เนื่องจากตนจันทนแดงที่แทจริง
หายากมาก ประกอบกับแกนไมดานในของตนจันทนผาเปนสีแดง โดยแกนจะเปลี่ยนจากสีขาวเปนสีแดงเมื่อตนมีอายุมาก
ขึ้นหรือมีเชื้อราลง เมื่อแกนเปนสีแดงเต็มตน ตนก็จะคอย ๆ โทรมและตายลง จึงเรียกแกนสีแดงวา จันทนแดง มักมีกลิ่น
หอม และใชแทนแกนจันทนแดงที่เปนไมตนดั้งเดิมเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
การใชประโยชนจันทนแดงมีแนวคิดและหลักการใช ในการรักษาโรคของแพทยแผนไทยในจั งหวั ด
จันทบุรี เปนไปในแนวทางเดียวกัน คือ เครื่องยาที่มีสรรพคุณคลายกันสามารถใชแทนกันได ยาแผนไทยไมนิยมใชเปนยา
เดี่ยว มักใชเปนยาตํารับ เนื่องจากเครื่องยาตาง ๆ ที่อยูในตํารับเดียวกันจะทําหนาที่เปน ตัวยาตรง ตัวยาชวย ตัวยาคุม
และตัวยาชูรส ทําใหไมมีผลขางเคียงจากการใชยา โดยแพทยแผนไทยทุกคนใชหลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการคือ
พิจารณาที่รูป สี กลิ่น รส และชื่อ วาเครื่องยามีความใกลเคียงกัน ไมขัดกันในสวนของตัวยา ดังการใชลักกะจั่นจันทนผา
แทนจันทนแดงโบราณ เนื่องจากแกนมีสีแดง นั่นหมายถึงรสยาไมขัดกัน สรรพคุณยาใกลเคียงกัน และรักษาโรคได ดังนั้น
แพทยแผนไทยจึงไมสนใจชนิดพืชมากไปกวาหลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการดังกลาว และเครื่องยาไทยจึงมีการใช
ทดแทนกันได สวนรสยา และสรรพคุณของจันทนแดง ตามการใชของแพทยแผนไทยจังหวัดจันทบุรี จันทนแดง มีรสขม
เย็ น สรรพคุ ณ แกรอ นในกระหายน้ํา แกไขเพื่อ โลหิต ตํ ารับยาที่ใช บ อ ย ไดแก ยาจันทน ลีลา ยาประสะจั นทน แ ดง
กลุมของยาหอม ยาบํารุงโลหิต โดยการใชเครื่องยาจันทนแดงตองเปนสวนประกอบในตํารับ และไมมีการใชเปนตัวยา
เดี่ยว สวนวิธีการใชสวนใหญจะเปนการตม หรือบดเปนผง
2. การระบุชนิดจันทนแดง
เก็บตัวอยางจันทนแดงตามการบอกของแพทยแผนไทยและหมอพื้นบาน จากสวนสมุนไพรจั นทบุ รี
เพื่อนํามาตรวจสอบเอกลักษณและหาชื่อวิทยาศาสตร พบจันทนแดงทั้งหมด 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด (ตารางที่ 1)
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวงศ

จันทนผา จันทรแดง
ลักกะจันทน

D. cochinchinensis หรือ D. Loureiroi

Asparagaceae

จันทนแดง จันทนปา
พราวเลดง สังขยา

M. iners

Myristicaceae
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จันทนแดง

ลัยร
า

ตารางที่ 1 การระบุชนิดจันทนแดง
ชื่อพืช
ชื่อทองถิ่น

จั น ทน แ ดงชนิ ด ที่ 1 ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร D. cochinchinensis ชื่ อ พ อ ง D. Loureiroi ชื่ อ วงศ
Asparagaceae ชื่อทองถิ่น จันทนผา จันทรแดง ลักกะจันทน ลักษณะพรรณไม เป นพืช บก ลักษณะวิ สัยเปนไม พุ ม
หรื อ ไม ตนขนาดเล็ ก เรือ นยอดหรือ ทรงพุ มรู ปกลม ความสู ง 4 – 6 เมตร ความกว างทรงพุ ม 2 – 4 เมตร เส น ผ าน
ศูนยกลางลําตน 0.1 – 0.2 เมตร ลําตนเหนือดินตั้งตรงเองได เปลือกลําตนสีน้ําตาลปนเทา ลําตนกลม เปลือกตนบริเวณ
โคนตนแตกเปนรองตามยาวลําตน เปลือกตนบริเวณยอดมีรอยแผลใบเปนร องขวางคลายขอถี่ ๆ ไมมีกิ่งกาน ใบออก
ตามลําตน ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับถี่บริเวณปลายยอด ใบสีเขียวเขม เสนใบขนานตามยาวของใบ เสนกลางใบเห็นไมชัดเจน
แผนใบรูปแถบ ปลายใบแหลม โคนกานใบเปนกาบหุมซอนทับกันรอบตน ขอบใบเรียบ ขนาดแผนใบ กวาง 2 เซนติเมตร
ยาว 40 – 60 เซนติเมตร ไมพบดอกและผล (ภาพที่ 1) ลักษณะเครื่องยา เนื้อไมและแกน หยาบ สีแดงเขม รสขมเย็น
(ภาพที่ 2) สรรพคุณ เนื้อไมและแกน ดับพิษไข ฝนทาแกฟกบวมและฝ แกเลือดออกตามไรฟน
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ชภัฏ

ภาพที่ 1 จันทนแดง (D. cochinchinensis หรือ D. Loureiroi)

ภาพที่ 2 เครื่องยาแกนจันทนแดงจากรานขายยา 4 ราน
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จันทนแดงชนิดที่ 2 ชื่อวิทยาศาสตร M. iners ชื่อวงศ Myristicaceae ชื่อทองถิ่น จันทนแดง จันทน
ปา พราวเลดง สังขยา ลักษณะพรรณไม เปนพืชบก ลักษณะวิสัยเปนไมตน เรือนยอดหรือทรงพุ มรูป กรวย ความสูง
17 เมตร ความกวางทรงพุม 9 เมตร เสนผานศูนย กลางลํา ตน 0.24 เมตร ลําตนเหนือดินตั้งตรงเองได เปลือกลําต นสี
น้ําตาลปนเทา ผิวไมเรียบมีรอยแตกเปนสะเก็ดหรือเปนรองตามแนวยาว กิ่งสีน้ําตาลดํา ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบหนาเรียบมัน
สีเขียวอมน้ําตาลออน แผนใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ขนาดแผนใบ
กวาง 2.5 – 5 เซนติเ มตร ยาว 9 – 17 เซนติเมตร กา นใบยาว 1.5 – 2 เซนติเมตร เห็นเส น กลางใบสีเ หลื องชั ดเจน
มีเสนใบ 9 – 16 เสน ไมพบดอก ผลสดเปนชอ ประมาณ 5 ผล ผลอ อนสีเขียวอมเหลื อง ผลเรี ยบกลมมีรองแนวยาว
กลางผลเชนเดียวกับผลจันทนเทศ สวนทายผลมีติ่งแหลมเล็ก ๆ ผลมีเมล็ดเดียว มีรกหุมเมล็ดลักษณะเปนริ้วขณะผลออน
รกสีเหลืองออน เปลือกหุมเมล็ดสีขาว เปลือกหุมเมล็ดเปลี่ยนเปนสีดําเมื่อแหง และเมล็ดขางในสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 3)
ลักษณะเครื่องยา แกนไมเรียบมันสีแดงอมน้ําตาล ซื้อจากพอคาเรจังหวั ดอุดรธานี (ภาพที่ 4) สรรพคุณ เนื้อไม แกไข
แกตับปอดพิการ แกไขเพื่อดีพิการ
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ภาพที่ 3 จันทนแดง (M. iners)

ภาพที่ 4 ลักษณะเครื่องยาแกนจันทนแดง จากจังหวัดอุดรธานี

สรุปผลและอภิปรายผล

มห
าวิท
ยา

จั นทน แ ดง เป นพืช สมุ นไพรที่ พ บการใชอ ยู ใ นตํ า รั บยาแผนไทยจํ า นวนมากทั้ ง ที่มี ป ระกาศใชใ นป จ จุบัน
คือ ยาสามัญประจําบา น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญ ประจําบา นแผนโบราณ พ.ศ. 2556 ไดแก
ยาแกไข ยาแกรอนใน ยาบรรเทาหัด อีสุกอีใส ยาแกลมวิงเวียน ซึ่งเปนสวนประกอบในตัวยาตรง ยามันทธาตุ ยาจันทน
ลีลา ยาประสะจันทนแดง ยาเขียวหอม ยามหานิลแทงทอง ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมอินทจักร ยาหอม
นวโกฐ ยาประสะเปราะใหญ นอกจากนี้ไ ด พ บพื ชสมุนไพรจั นทน แ ดง เป นตัว ยาที่ ป รากฏในหนัง สื อ แพทย ศ าสตร
สงเคราะห ซึ่งเปนตําราแพทยแผนไทยฉบับหลวง ที่พระยาพิศณุประสาทเวชไดจัดพิมพขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 เพื่อใชเปน
ทั้งตํา ราแพทยและคูมือสํา หรับ สามัญชนใชในครัวเรือน โดยพบเปนตัวยาที่ป รากฏในคัมภีรตาง ๆ ไดแก พระคัมภีร
ฉั นทศาสตร พระคัมภี รป ฐมจิ นดาร พระคัมภีรธ าตุวิภัง ค พระคัม ภีรสรรพคุณ ฯ พระคัมภี ร วรโยคสาร พระคัม ภีร
มหาโชตรัต พระคัมภีรชวดาร พระคัมภีรโรคนิทาน พระคัมภีรธาตุวิวรณ พระคัมภีรธาตุบรรจบ พระคัมภีรมุจ ฉาป ก
ขันทิกา พระคัมภีรตักกะศิลา พระคัมภีรไกษย (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2542: 41-751)
ตําราพระโอสถพระนารายณ ซึ่งเปนตําราที่รวบรวมตํารายาหลวงและยาที่มีชื่อเสียงในสมัยสมเด็จพระนารายณหรือสมัย
ใกลเคียงไวดวยกัน ไดพบพืชสมุนไพรในพิกัดจันทนทั้ง 5 เปนสวนประกอบในตํารับยามากกวา 10 ขนาน (ชยันต พิเชียร
สุ นทร และคณะ, 2558: 83-137) ตํ ารายาศิ ลาจารึ ก ในวั ด พระเชตุพ นวิ มลมั ง คลาราม (วั ดโพธิ์ ) ซึ่ งเปน ตํา รายาที่
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหจารึกไวเมื่อ พ.ศ. 2375 ไดพบพืชสมุนไพรในพิกัดจันทน
ทั้ง 5 เปนสวนประกอบในตํารับยามากกวา 100 ตํารับ (โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ, 2558: 145-349)
การรวบรวมขอมูลการใชพืชสมุนไพรในพิกัดจันทนแดงของแพทยแผนไทยจังหวัดจันทบุรี พบวาไมมีการใชพืช
สมุนไพรเหลานี้เปนตัวยาเดี่ยวในการรักษา ลักษณะการใชตองเปนสวนประกอบในยาตํารับเทานั้น และมีการใชจันทน
แดง เปนสวนประกอบในตํารับตาง ๆ เชน ประสะจันทนแดง จันทนลีลา กลุมยาหอม และยาบํารุงโลหิต ซึ่งสอดคลอง
กับ ข อมูลยาสามัญ ประจําบา น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่องยาสามั ญประจํ าบ า นแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ตํารายาในหนังสือแพทยศาสตรสงเคราะห ตําราพระโอสถพระนารายณ และตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชนตุพนวิมลมัง
คลาราม (วัดโพธิ์)
การตรวจสอบเอกลักษณทางอนุกรมวิธานของพืชและระบุชื่อวิทยาศาสตร พบจันทนแดง ที่สามารถใชเปน
เครื่องยาทั้งหมด 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด ซึ่งมีเพียงจันทนผาหรือลักจั่น ที่มีความสอดคลองกับการรายงานการใชเครื่องยา
ในหนั ง สือ สมุ นไพรและเครื่ อ งยาไทยในยาสามั ญ ประจํ า บ า น (รุ ง ระวี เต็ ม ศิ ริ ฤ กษ กุ ล และคณะ, 2557: 85-345)
และตามการบันทึกในตําราประมวลสรรพคุณยาไทย ภาคหนึ่ง (โรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ, 2521: 196201) ส วนจันทน แดงหรือจันทนปา ไมพบรายงานการนํามาใชเป นเครื่องยา แต จากการคัดแยกรายชื่อจั นทน ทั้ง 5 ที่
ปรากฏในหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย พบจํานวนชนิดถึง 29 ชนิด (เต็ม สมิตินันทน, 2557: 19-590) ทั้งนี้ในการ
นํามาใชควรตองพิจารณาจากหลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการคือ พิจารณาที่รูป สี กลิ่น รส และชื่อ วาเครื่องยามี
ความใกลเคียงกัน ไมขัดกันในสวนของตัวยา ยอมทําใหรสยาไมขัดกัน สรรพคุณยาใกลเคียงกัน และรักษาโรคได ดังนั้น
แพทยแผนไทยจึงไมสนใจชนิดพืชมากไปกวาหลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการดังกลาว และเครื่องยาไทย จึงมีการใช
ทดแทนกันได นอกจากนี้พบงานวิจัยหลายฉบับที่มีการพิสูจนเอกลักษณของเครื่องยาจันทนแดงดวยวิธีตาง ๆ ไดแก การ
หาลําดับเบสบางสวนของยีน rbcL ในสมุนไพรกลุมจันทนในจังหวัดจันทบุรี (ชวัลรัตน สมนึก และพิสทุ ธิ์ การบุญ, 2564:
104-117), การใชเทคนิค HPLC ในการตรวจหาชนิดของจันทนแดงที่จําหนายในรายขายสงสมุนไพร (จินดา หวังบุญสกุล
และศุภชัย ติยวรนันท, 2560: 63-70) และการศึกษาทางเภสัชเวทและพฤกษเคมีของจันทนแดง (สุภาพร ผลจันทร และ
คณะ, 2552: 122-133) ซึ่งทุกงานวิจัยมีวัตถุประสงคใหไดความชัดเจนของการใชพืชสมุนไพรในพิกัดจันทนแดงที่ถูกตอง
นําเพื่อนําไปสูขอกําหนดมาตรฐานในการใชเครื่องยาไทยตอไป
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งานวิจัยนี้เปนความตั้งใจในการสํารวจเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร ภูมิปญญาไทย ในจันทนแดง ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่มี
คุ ณ ค า ในการรั ก ษาโรคมาตั้ ง แต อ ดี ต และเป น พรรณไม ดั้ ง เดิ ม ที่ อ ยู คู จั น ทบุ รี ม านาน แต ป จ จุ บั น แทบจะไม พ บ
การแพร ก ระจายในแหล ง ธรรมชาติ อี กทั้ ง ยั ง ขาดความสนใจในการนํ า มาปลู ก รั ก ษาอี ก ด ว ย ซึ่ ง จากศึ กษาครั้ ง นี้
ไดเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรจันทนแดงหรือจันทนปา (M. iners) มาปลูกรักษาไวในพื้นที่ปกปกทรัพยากร มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ตามแนวทางสนองพระราชดําริ อพ.สธ. อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาและเก็บรวบรวมจันทนชนิดอื่น
ตามพิกัดจันทนทั้ง 5 เพื่อสืบทอดงานแพทยแผนไทยและนําสูการอนุรักษอยางยั่งยืนตอไป
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งานวิจัย นี้ มีวั ตถุป ระสงคเ พื่อ ศึ กษาความสัมพันธ ของอุณหภู มิ ข องน้ําที่ เป นตั ว ทํ า ละลายที่ มีผลต อปริ ม าณ
การละลายของสารสม ณ จุดอิ่มตัว พรอมศึกษา ขนาดผลึกและปริมาณผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสี
เหลือง ที่อุณหภูมิของสารละลายและเวลาตกผลึกที่แตกตางกัน เพื่อนําเอาผลึกสารสมเรืองแสงที่ไดไปประยุกตในงาน
เครื่ อ งประดั บ แฟชั่ น โดยการวิ จั ย จะทํ า การตกผลึ ก สารส ม จากสารละลายสารส ม อิ่ ม ตั ว ณ สองช ว งอุ ณ หภู มิ
ของสารละลาย คือ 50-60 C และ 90-100 C พรอมทั้งใชระยะเวลาในการตกผลึกแตกตางกั น คือ 6 12 และ 24
ชั่วโมง จากการศึกษาการละลายของสารสมที่ชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60 C และ 90-100 C พบวาปริมาณสารสม
ที่ละลายไดสูงสุด คือ 23 g และ 45 g ตามลําดับ ขนาดผลึกโดยเฉลี่ยของสารสมไรสารเรืองแสงและผลึกสารสมเจือดวย
สารเรือ งแสงจะเพิ่ มขึ้ นตามระยะเวลาในการตกผลึ ก และผลึ กของสารสม ไร สารเรื อ งแสงจะมีข นาดใหญ กว า ผลึ ก
ของสารสมเจือดวยสารเรืองแสง ณ ระยะเวลาในการตกผลึกเทากัน นอกจากนี้ การตกผลึกสารสม ณ ระยะเวลาในการ
ตกผลึกเทากัน จะพบวาผลึกสารสมไรสารเรืองแสงที่จะมีปริมาณผลึกมากกวาผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสง จากผล
การทดลองไดผลึกสารสมเจือ ดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่มีขนาดและปริมาณผลึกที่ แตกตางกั น ผูวิจัยไดทําการศึ กษา
เทคนิคการผลิตเครื่องประดับในรูปแบบตาง ๆ ในระดับพื้นฐานทั่วไป เพื่อที่จะสามารถนํามาปรับใชกับเครื่องประดับผลึก
ได โดยจะเนนเทคนิคที่ป ระดิษฐงา ยและเหมาะสมกับขนาดของผลึกสารส มเจื อดวยสารเรืองแสงที่ไ ด จากการทดลอง
โดยไมไดมุงเนนที่ประเด็นของการออกแบบเครื่องประดับโดยตรง โดยเงื่อนไขหรือผลการทดลองที่เหมาะสมและสามารถ
นําไปออกแบบเครื่องประดับได ไดแก (1) ผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ตกผลึกจากสารละลายสารสมอิ่มตัว
อุณหภูมิ 50-60 C ระยะเวลาในการตกผลึก 12 และ 24 ชั่วโมง เนื่องจากผลึกมีขนาดใหญ มีรปู ทรงของผลึกที่ชัดเจน
และมีการเรืองแสงที่สามารถนําไปทําเครื่องประดับไดดวยการใชเทคนิคการฝงแบบหนามเตย และ (2) ผลึกสารสมเจือ
ดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ตกผลึกจากสารละลายสารสมอิ่มตัวอุณหภูมิ 90-100 C ระยะเวลาในการตกผลึก 6 12 และ
24 ชั่วโมง เนื่องจากมีขนาดของผลึกที่หลากหลายและผลึกมีการเรืองแสงที่สามารถนําไปประยุกตในงานเครื่องประดับได
หลายรูปแบบขึ้นอยูกับการใชงาน
คําสําคัญ: ผลึกสารสม, สารเรืองแสง, เครื่องประดับแฟชั่น

Abstract

This research aimed to study the relationship of water temperature (solvent) which affect the
solubility of alum at saturation point, as well as to study the crystal size and crystal quantity of alum,
and alum doped with yellow fluorescent dye at various solution temperatures and crystal growth time.
The receive-fluorescent alum crystals will be applied for fashion jewelry. For the procedure process,
alum was crystallized from saturated alum solutions through two solution temperature ranges of 5060 °C and 90-100 °C, with three different crystallization times 6, 12, and 24 hours. The results of the
alum solubility study revealed that the highest solubility of alum content under the solution
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temperature range of 50-60 °C and 90-100 °C was found to be 23 g and 45 g, respectively. The average
crystal size of alum and alum dope with yellow fluorescent dye was increasing with the increasing of
crystal growth time, and the size of the crystals of alum without fluorescent dye was larger than those
of alum dope with fluorescent dye at the same crystallization time. Moreover, under the same crystal
growth time, it was found that the content of alum crystal is abundantly received than alum crystal
dope with fluorescent dye. From the experimental results, there are the different sizes and quantities
of the alum crystals dope with a yellow fluorescent dye. The researcher has studied various general
basic techniques of jewelry manufacturing that can be applied to crystal ornaments. It focuses on
techniques that are easy to fabricate and suitable for the size of alum crystals dope with a yellow
fluorescent dye which was obtained from the experiment, and without focusing directly on the point
of jewelry design. The suitable conditions for applying in fashion jewelry are the following: 1) alum
crystals dope with a yellow fluorescent dye which crystallized from saturated alum solution at a
temperature of 50-60 °C with the crystal growth time of 12 and 24 hours. They have a large crystal and
clear crystal shape, and they can glow under the excitation from UV rays that can be used to create
jewelry by using Prong Setting techniques. 2) alum crystals dope with a yellow fluorescent dye which
crystallized from saturated alum solution at the temperature of 90-100 °C with the crystal growth time
of 6, 12, and 24 hours. The received crystals showed several crystal sizes and they can glow under the
excitation from UV rays that can be used to create various jewelry prototypes depending on the
utilization.
Keywords: Alum crystal, Fluorescent dye, Fashion jewelry
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ในปจจุบันคานิยมสําหรับการออกแบบเครื่องประดับจะเนนเรื่องความเรียบงายของรูปทรง ไมมีความซับซอน
รูปแบบสัมพันธกับ สมบัติของวัสดุ มีการนําเอาวั สดุราคาถูกมาใชมากขึ้น (วรรณรัตน ตั้งเจริญ, 2526) รสนิยมในการ
ออกแบบเครื่องประดับเปลี่ยนไปจากความยุงยากมาสูความเรียบงาย เพื่อใหสัมพันธกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ หรือรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหม ที่มีความตองการเครื่องประดับในรู ปแบบ
ที่สวยงาม แปลกใหม มีลักษณะสะทอนรสนิยมหรือ แสดงออกถึ งความเปนตัวตน และเปดรับวัสดุทางเลือกใหม มาใช
ทดแทนอัญมณีหรือโลหะมีคามากยิ่งขึ้น ภายใตตนทุนที่มีราคาถูกและสามารถเปลี่ยนไดบอยครั้งตามสมัยนิยม
การนําผลึกมาประยุกตในงานเครื่องประดับนั้น เปนอีกตัวเลือกในการคิดสรางสรรคเครื่องประดับใหเหมาะสม
กับความตองการของผูบริโภคยุคใหมในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปจจุบัน โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและวัยทํางาน เนื่องจาก
เปนเครื่องประดับที่สามารถทําขึ้นเองได มีความเปนเอกลั กษณเฉพาะตัว ภายใตตนทุนที่ มีราคาถู ก ในป พ.ศ. 2559
เครื่องประดับ ผลึกเปนหนึ่งในเครื่องประดับกระแสนิยมที่มีแนวคิ ดการออกแบบอางอิ งมาจากธรรมชาติ โดยสะท อ น
ความสนใจดานวิทยาศาสตรและธรณีวิทยาผสมผสานกับเทคโนโลยีการออกแบบ และการผลิตสมัยใหม ซึ่งไดแรงบันดาล
ใจจากพื้นผิวโลกไปจนถึงสวนที่ผิว ดินแยกออกจากกั นลึกลงไปใตผิวโลกอยางภูเขาไฟ เกิดการออกแบบเครื่องประดับ
แนวร ว มสมัย ที่ ยั ง เน น ความดิ บ และความไม สมบู รณ แ บบให เ กิ ด เป น ความงดงาม (สถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี
และเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน, 2559) จากกระแสนิ ยมเครื่องประดับขางตน ในป พ.ศ. 2560 ไดมีการ
รายงานการทดลองกระบวนการตกผลึกสารบอแรกซเพื่อสรางสรรคงานเครื่องประดับ โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาปริมาณ
และความสัมพันธของอุณหภูมิที่มีผลตอการละลายของสารบอแรกซที่จุดอิ่มตัว และศึกษาการตกผลึกของสารบอแรกซ
ในสารละลายที่อุณหภูมิตาง ๆ แตกตางกันสามเงื่อนไข ไดแก อุณหภูมิสารละลาย 30 C, 60 C และ 90 C และทํา
การเคลือบผิวผลึกบอแรกซดวยอีพรอกซี่เรซิ่นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการคงรูปของผลึกบอแรกซสําหรับประยุกตในงาน
เครื่องประดับ (อุทุมพร ค้ําชู, 2560) ในป พ.ศ. 2562 ศูนยแสดงสินคาแฟรงก เฟ รต (Messe Frankfurt) ณ ประเทศ
สหพั นธ สาธารณรัฐ เยอรมนี ไดจัดงานแสดงสิ น ค า Christmasworld พ.ศ. 2562 ซึ่ งเป นงานแสดงเกี่ ยวกั บ สิ น ค า
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เครื่องประดับตกแตงตาง ๆ รวมถึงเสื้อผาและเครื่องประดับที่กําลังเปนกระแสนิยมที่ใชในเทศกาล โดยเฉพาะในเทศกาล
คริสตมาสที่สําคัญของโลก ซึ่งหนึ่งในสินคาไอเดีย การออกแบบ โทนสี และวัสดุการผลิตที่กําลังเปนกระแสนิยมนั้น คือ
เครื่ อ งประดั บ ประเภท Luminous Celebrations ที่ เ น น แนวการสั ง สรรค ที่ เ ล น เพลงแบบล้ํ า สมั ย มี แ สงวิ บ วั บ
เครื่องประดับประเภทนี้จึงมักมีพื้นผิวแวววาว ในสวนของโครงสรางของวัสดุมักเปนแบบผลึกคริสตัล (กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย, 2562)
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสและความเปนไปไดในการนําผลึกเรืองแสงมาประยุกตในงานเครื่องประดับแฟชั่นเพื่อให
เกิดความแปลกใหมในทองตลาด มีความเปนเอกลักษณทางดานเครื่องประดับแฟชั่น และเปนอีกหนึ่งวัสดุทางเลือกใหม
ที่ใช ทดแทนอั ญ มณีหรือ โลหะมี คา ภายใตตนทุนที่ มีราคาถู ก สามารถสร างสรรค ไดดว ยตัว เองจากการอาศั ยเทคนิ ค
ตกผลึกของสารสมที่เจือดวยสารเรืองแสง (Fluorescent dye) โดยสารสมที่ใชในการทดลอง (Aluminium Sulphate)
มีสูตรทางเคมี คือ Al(SO4)2•12H2O มีลักษณะเปนผลึ กหรือ ก อ นสี ขาวใสออกขุ น เล็ กนอ ย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม มี กลิ่ น
ไมปนเปอนเสื้อผา ดังนั้น จึงมีความปลอดภัยตอรางกาย ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม และไมทําลายโอโซน ไมเสื่อมสภาพ
มีความคงทนตอสภาพแวดลอม จึงไมเสื่อมสภาวะที่อุณหภูมิหอง (งานมาตรฐานวิทยาศาสตร กคน, 2557) นอกจากนี้
ยังพบรายงานการวิจัยการออกแบบเครื่องประดับ จากความงดงามของโลกใต น้ําโดยมีการสรางผลึกบนเครื่องประดับ
จากความเหมาะสมของรูป ลัก ษณ รูป ทรง การเกาะผลึ ก ให ลงตั ว ตอ การสร า งสรรค ง านเครื่ อ งประดั บ ผสมผสาน
กับจินตนาการในการออกแบบสวนตัวของผูวิจัย โดยการใชโลหะในการขึ้นโครงของเครื่องประดับ อันมีมุมมองจากความ
งามทางธรรมชาติของใตทองทะเลที่หลายคนไมมีโอกาสไดพบเห็น จึงไดทําการทดลอกระบวนการตกผลึกจากสารตาง ๆ
เชน สารสม จุนสี เปนตน โดยอุณหภูมิสารละลายที่ใชอยูระหวาง 60-90 C เกิดการตกผลึกของสารเปนรูปทรงของผลึก
ที่แตกตางกัน (พรภัสรา ซิ้มเจริญ, 2558)
ดั ง นั้ น จากที่ มาและความสํ า คั ญ ข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการค น หาแนวทางการศึ ก ษาและทดลอง
กระบวนการตกผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง โดยจะทําการศึกษาความสั มพั นธของอุณหภูมิของน้ําที่ เป น
ตั ว ทํ า ละลายที่ มีผ ลต อ ปริ มาณการละลายของสารส ม ณ จุ ด อิ่ ม ตั ว และศึ ก ษาขนาดและปริ ม าณผลึ ก ของสารส ม
และสารส มเจื อ ด ว ยสารเรื อ งแสงสี เ หลื อ ง ที่ อุ ณ หภู มิ ข องสารละลายและเวลาตกผลึ ก ที่ แ ตกต า งกั น จนนํ า ไปสู
การสรางสรรคผลึกสารสมเรืองแสงสําหรับเครื่องประดับ เพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการออกแบบเครื่องประดับแฟชั่ น
ในงานสั ง สรรค แ นว Luminous Celebrations พร อ มทั้ ง สามารถทํ า ได เ องภายใต ต น ทุ น ที่ มี ร าคาถู ก ตอบสนอง
ความตองการผูบริโภคยุคปจจุบัน

วัตถุประสงคของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิของน้ําที่มีผลตอปริมาณการละลายของสารสม ณ จุดอิ่มตัว
2. เพื่อศึกษาขนาดผลึกและปริมาณผลึ กของของสารสมและสารสมเจื อด วยสารเรืองแสงสี เหลืองที่อุณ หภู มิ
ของสารละลายและเวลาตกผลึกที่แตกตางกัน
3. เพื่อตรวจสอบการเรืองแสงของผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง
4. เพื่อประยุกตผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองในงานเครื่องประดับแฟชั่น

วิธีดําเนินการวิจัย

1) ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหาปริมาณสารสม ณ สารละลายสารส มอิ่ มตัวที่ ชวงอุณหภู มิ 50-60 C และ
90-100 C โดยเติมน้ําปริมาณ 100 ml ลงในบีกเกอรขนาด 250 ml จากนั้นนําบีกเกอรที่เติมน้ําไปใหความรอนจนมี
อุณหภูมิในชวง 50-60 C และ 90-100 C คอย ๆ เติมเกล็ดสารสมลงไป พรอมใชแทงแกวคนสาร คนจนกว าจะเกิด
สารละลายอิ่มตัว (เกล็ดสารสมไมสามารถละลายไดหมด) แลวบันทึกปริมาณสารสม ณ สารละลายอิ่มตัว
2) ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมสารละลายสารสมอิ่มตัวที่ชวงอุณหภูมิ 50-60 C และ 90-100 C โดยเติมน้ํา
ปริมาณ 100 ml ลงในบีกเกอรขนาด 250 ml จากนั้น นําบีกเกอรที่เติมน้ําไปใหความรอนจนมีอุณหภูมิในชวง 50-60 C
และ 90-100 C คอย ๆ เติมเกล็ดสารสมลงไปปริมาณ 23 g และ 45 g (ผลการทดลองที่ไดจากขั้นตอนที่ 1) ณ อุณหภูมิ
ในช ว ง 50-60 C และ 90-100 C ตามลํ า ดั บ พร อ มใช แ ท ง แก ว คนสาร คนจนกว า เกล็ ด สารส ม จะละลายหมด
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ผลการวิจัย

ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ
ี

แลวปลอยใหสารละลายเย็นตัวลงตามธรรมชาติเปนเวลา 20 นาที แลวทําการรบกวนระบบสารละลาย โดยการเท
สารละลายจากบีกเกอรลงในแกวพลาสติก
3) ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมสารละลายสารสมอิ่มตัวเจือดวยสารเรืองแสงสีหลืองที่ชวงอุณหภูมิ 50-60 C
และ 90-100 C โดยเติมน้ําปริมาณ 100 ml ลงในบีกเกอรขนาด 250 ml จากนั้น นําบีกเกอรที่เติมน้ําไปใหความรอน
จนมีอุณหภูมิในชวง 50-60 C และ 90-100 C เทสารเรืองแสงสีเหลืองลงไปในบีกเกอรปริมาณ 4 ml คอย ๆ เติมเกล็ด
สารสมลงไปปริมาณ 23 g และ 45 g ณ อุณหภูมิในชวง 50-60 C และ 90-100 C ตามลําดับ พรอมใชแทงแกวคนสาร
คนจนกวาเกล็ดสารสมจะละลายหมด แลวปลอยใหสารละลายเย็นตัวลงตามธรรมชาติเปนเวลา 20 นาที แลวทําการ
รบกวนระบบสารละลายโดยการเทสารละลายจากบีกเกอรลงในแกวพลาสติก
4) ขั้นตอนที่ 4 การตกผลึกสารสมและการศึกษาขนาดและปริมาณผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรือง
แสงสีเหลือง โดยนําสารละลายสารสมอิ่มตัวและสารละลายสารสมอิ่มตัวเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ในขั้นตอนที่ 2
และ 3 มาทําการตกผลึกจากการปลอยใหเย็นตัวตามธรรมชาติในแกวพลาสติก โดยใชระยะเวลาในการตกผลึกที่แตกตาง
กัน คือ 6 12 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นทําการศึกษาขนาดและปริมาณผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง
โดยการใชเวอรเนียรคาลิปเปอร ความละเอียด 0.01 cm และเครื่องชั่งดิจิตอล ความละเอียด 0.001 g
5) ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบการเรืองแสงของผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง โดยใชการกระตุน
ดวยรังสีอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น 365-405 nm
6) ขั้นตอนที่ 6 การประยุกตผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ไดจากการทดลองเปนเครื่องประดับ
โดยจะทําการคัดเลือกหรือพิจารณารูปแบบของการประยุกตผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองเปนเครื่องประดับ
ตามขนาดของผลึ ก สารส ม ที่ ไ ด จ ากการทดลอง โดยใช เ ทคนิ ค การทํ า เครื่ อ งประดั บ พื้ นฐานที่ ไ ม ไ ด ไ ม เ น น งาน
ดานการออกแบบ

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

1) ผลการศึกษาการหาความสัมพันธของอุณหภูมิของน้ําที่เปนตัวทําละลายที่มีผลตอปริมาณการละลาย
ของสารสม ณ จุดอิ่มตัว
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องอุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า ที่ มี ผ ลต อ ปริ ม าณการละลายของสารส ม ณ จุ ด อิ่ ม ตั ว
ไดทําการศึ กษาการตกผลึ กสารส มที่สองช วงอุณ หภู มิ ไดแก ชวงอุณหภูมิ 50-60 C และ 90-100 C จนกวา จะได
สารละลายที่อ่มิ ตัว บันทึกปริมาณสารสมที่ใสลงในแตละบีกเกอร พบวาในชวงอุณหภูมิ 50-60 C สารสมสามารถละลาย
ไดหมดที่ปริมาณ 23 g และชวงอุณหภูมิ 90-100 C สารสมสามารถละลายไดหมดที่ปริมาณ 45 g ดังนั้น การวิจัยนี้
จึงไดใชอุณหภูมิของน้ําและปริมาณการละลายของสารสมเงื่อนไขดังกลาวในการวิจัยขั้นตอไป
2) ผลการศึกษาขนาดของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่อุณหภูมิของสารละลาย 50-60
C ณ ระยะเวลาตกผลึกที่แตกตางกัน
เมื่อทําการเปรียบเทียบขนาดผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่อุณหภูมิสารละลาย 50-60
C สามารถดูไดดังภาพที่ 1
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพที่ 1 แผนภูมิแทงแสดงขนาดผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ไดจากการตกผลึกที่อณ
ุ หภูมิ
สารละลาย 50-60 C ระยะเวลาตกผลึก 6 12 และ 24ชั่วโมง

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

3) ผลการศึกษาขนาดผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่อุณหภูมิของสารละลาย
90-100 C ณ ระยะเวลาตกผลึกที่แตกตางกัน
เมื่อทําการเปรียบเทียบขนาดผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่อุณหภูมิสารละลาย 90100 C สามารถดูไดดังภาพที่ 2
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รำไ
พพ
รรณ
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแทงแสดงขนาดผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ไดจากการตกผลึกที่อณ
ุ หภูมิ
สารละลาย 90-100 C ระยะเวลาตกผลึก 6 12 และ 24ชั่วโมง

4) ผลการศึกษาปริมาณของผลึกที่ไดจากการตกผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง
ผลึกที่ไดจากการตกผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองจากการทดลองทั้งสองชวงอุณหภูมิ
จะถูกนําไปตรวจสอบปริมาณดวยวิธีการชั่งน้ําหนัก จากนั้นทําการเปรียบเทียบน้ําหนักของผลึกสารสมกับผลึกสารสมเจือ
ดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ไดผลแสดงดังภาพที่ 3

สรุปผลและอภิปรายผล

ชภัฏ

(ก).
(ข).
ภาพที่ 3 (ก) ปริมาณของผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ที่ชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60 C และ
(ข) ปริมาณของผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ที่ชวงอุณหภูมิสารละลาย 90-100 C

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

จากการศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิของน้ําที่เปนตัวทําละลายที่มีผลตอปริมาณการละลายของสารสม
ณ จุดอิ่มตัว ดังแสดงในภาพที่ 1 พบวาชวงอุณหภูมิของน้ํา 50-60 C สารสมสามารถละลายไดสูงสุดปริมาณ 23 g และ
ช วงอุ ณหภูมิข องน้ํ า 90-100 C สารส มสามารถละลายได สูง สุ ด 45 g จึง แสดงใหเ ห็ นวา อุ ณ หภู มิ มีความสั มพั น ธ
ตอปริมาณการละลายของสารส ม คือ หากอุณหภู มิเพิ่มขึ้นปริ มาณการละลายของสารส ม ณ จุดอิ่มตัวก็ ยิ่งมากขึ้ น
ตามลําดับ ดังภาพที่ 4 ดังนั้น จึงสรุปไดวาปริมาณการละลายของสารสม ณ จุดอิ่มตัวจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของน้ํา

ภาพที่ 4 แผนภูมิแทงแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิของน้ําที่มีผลตอปริมาณการละลายของสารสม ณ จุดอิ่มตัว

สําหรับการศึกษาขนาดผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ที่อุณหภูมิสารละลายอิ่มตัว 50-60 C
พบวาในระยะเวลาในการตกผลึก 6 12 และ 24 ชั่วโมง ผลึกสารสมมีปริมาณมากกวาผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสี
เหลือง และขนาดผลึกจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการตกผลึก ดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 3 และเมื่อนําผลึกสารสม
เจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองไปทําการตรวจสอบการเรืองแสง โดยใชเครื่องกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตเปนตัวกระตุน
จะเห็นไดวา ผลึกที่มีระยะเวลาในการตกผลึก 6 ชั่วโมง จะมีการเรืองแสงที่ไมท่วั ทั้งกอน และพบวาบริเวณที่มีการเรืองแสง
ของผลึกจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการตกผลึก ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 5 ซึ่งนาจะเกิดจากการที่มีระยะเวลาในการ
ตกผลึกมากขึ้น จึงทําใหสารเรืองแสงสามารถเขาไปอยูในโครงสรางของผลึกสารสมไดมากกวาผลึกที่มีระยะเวลาในการ
ตกผลึกต่ํากวา
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(ก)

(ข)

(จ)

(ค)

(ฉ)

ชภัฏ

(ง)

รำไ
พพ
รรณ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพที่ 5 ผลึ ก สารส ม และผลึ ก สารส ม เจื อ ด ว ยสารเรื อ งแสงสี เ หลื อ งที่ อุ ณ หภู มิ ส ารละลาย 50-60 C
ระยะเวลาตกผลึก (ก, ง) 6 ชั่วโมง (ข, จ) 12 ชั่วโมง และ (ค, ฉ) 24 ชั่วโมง ตามลําดับ

(ข)

มห
าวิท
ยา

(ก)

ลัยร
า

การศึกษาขนาดผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ที่อุณหภูมิสารละลายอิ่มตัว 90-100 C พบวา
ในระยะเวลาในการตกผลึก 6 12 และ 24 ชั่วโมง ผลึกสารสมจะมีปริมาณมากกวา ผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสง
ดังแสดงในภาพที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการในการตกผลึกเทากันนั้น ขนาดของผลึกสารสมและสารสมเจือ
ดวยสารเรืองแสงสีเหลืองคอนขางที่จะไมแตกตางกัน ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 6 เมื่อนําผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสง
สีเหลืองไปทําการตรวจสอบการเรืองแสง โดยใชเครื่องกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตเปนตัวกระตุน จะเห็นไดวาผลึกสวน
ใหญมีการเรืองแสงทั่วทั้งกอน แมจะใชระยะเวลาในการตกผลึกที่แตกตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 6

(ง)

(จ)

(ค)

(ฉ)

ภาพที่ 6 ผลึ ก สารส ม และผลึ ก สารส ม เจื อ ด ว ยสารเรื อ งแสงสี เ หลื อ งที่ อุ ณ หภู มิ ส ารละลาย 90-100 C
เปนระยะเวลา (ก, ง) 6 ชั่วโมง (ข, จ) 12 ชั่วโมง และ (ค, ฉ) 24 ชั่วโมง ตามลําดับ
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โดยจากการศึกษาขนาดผลึกของสารสมและสารสมเรืองแสงสีเหลืองที่ไดจากการตกผลึกที่อุณหภูมิสารละลาย
50-60C และ 90-100 C เปนระยะเวลา 6 12 และ 24 ชั่วโมงนั้น จะมีขนาดผลึ กที่ใหญ กวา ขนาดผลึกสารส มที่ มี
การรายงานจากงานวิจัยที่ผานมา (พรภัสรา ซิ้มเจริญ, 2558) ซึ่งผูวิจัยไดการทําการทดลองกระบวนการตกผลึกสารส ม
รวมกับสารอื่น ๆ บนวัสดุโลหะเพื่อใหผลึกเกิดการโตและเกาะบนโครงของเครื่องประดับที่มีรูปทรงตางกัน โดยอุณหภูมิ
สารละลายที่ใชอยูระหวาง 60-90 C เกิดการตกผลึกของสารเปนรูปทรงของผลึกที่แตกตางกัน โดยผลการทดลองพบวา
การตกผลึกของสารสมรวมกับสารบอแรกซบนโครงตะแกรงโลหะ ผลึกจะมีขนาดเล็กมาก ปลายเรียวแหลม เกาะกลุมกั น
แบบขนนกเปนพุม ๆ สีขาว แตเปราะบาง และการตกผลึกสารสมรวมกับ เกลือแมกนีเซี ยม พบวาผลึกจะมีขนาดเล็ ก
เปราะบางและแตกตัวงาย
จากการเปรียบเทียบปริมาณของผลึก (มวล) สารสมกับผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ณ อุณหภูมิ
ของสารละลายและระยะเวลาในการตกผลึ กที่ แ ตกตา งกั น ดังแสดงในภาพที่ 3 นั้ น พบว า ปริ มาณของผลึ กสารส ม
และสารสมเจือดวยสารเรืองแสงที่ไดจากการตกผลึกชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60 C ที่ระยะเวลาตกผลึก 6 12 และ
24 ชั่วโมง พบปริมาณผลึกสารสมที่ไดโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 8.022 ± 0.312 g, 9.036 ± 0.684 g และ 9.466 ± 0.509
g ตามลําดับ และปริมาณผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสง โดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 1.617 ± 0.410 g, 7.123 ± 0.772 g
และ 7.019 ± 0.933 g ตามลําดับ สําหรับปริมาณของผลึกสารสมที่ไดจากการตกผลึกที่ชวงอุณหภูมิสารละลาย 90-100
C ที่ระยะเวลาตกผลึก 6 12 และ 24 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 33.131 ± 0.201 g, 33.462 ± 0.082 g และ
32.803 ± 0.706 g ตามลําดับ และพบปริมาณผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 29.645 ± 0.935
g, 30.940 ± 0.588 g และ 31.311 ± 1.126 g ตามลําดับ นอกจากนี้ จะสังเกตเห็นวา ณ ระยะเวลาปลูกผลึกเดียวกั น
ทั้งชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60 C และ 90-100 C สารสมที่เจือดวยสารเรืองแสงจะมีปริมาณผลึกนอยกวาสารสม
ที่ไมมีการเจือสารเรืองแสง อาจจะเปนเพราะการเจือสารเรืองแสงที่ประกอบดวยสารไพรีน (Pyranine) เขาไปแลวทําให
การเกิดนิวคลีไอของสารสมลดลง จึงทําใหการตกผลึกของสารสมเจือดวยสารเรืองแสงมีปริมาณนอยลง
สํ า หรับการผลิตตนแบบเครื่องประดับจากการประยุกตผลึกสารส มเจือ ด วยสารเรืองแสงสีเหลื องนั้น ผูวิ จัย
ไดทําการศึกษาเทคนิคการผลิตเครื่องประดับในรูปแบบตาง ๆ ในระดับพื้นฐานทั่วไป โดยจะเนนเทคนิคที่ประดิษฐ งาย
และเหมาะสมกั บขนาดของผลึ ก สารส ม เจื อ ดว ยสารเรื อ งแสงที่ ไ ด จ ากการทดลอง โดยไม ไ ด มุง เน น ที่ ป ระเด็ นของ
การออกแบบเครื่องประดับโดยตรง เมื่อพิจารณาขนาดของผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ไดจากงานวิ จัยนี้
ผูวิจัยจึงไดทําการคัดเลือกเทคนิคการผลิตเครื่องประดับออกมาใน 2 รูปแบบ ที่สามารถนํามาปรับใชกับเครื่องประดับ
ผลึกได ไดแก การทําแหวนดวยการฝงแบบหนามเตยและสรอยคอจากการประดับรวมกับตัวเรือน จากนั้นจึงทําการผลิต
ตนแบบเครื่องประดับ โดยเลือกใชผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงที่ไดจากการตกผลึกที่ชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60
C ระยะเวลาในการตกผลึก 12 ชั่วโมง เนื่องจากผลึกมีลักษณะขนาดใหญเหมาะกับการใชเทคนิคการฝงแบบหนามเตย
โดยการนําผลึกสารสมเรืองแสงไปทําการเคลือบผิวดวยเรซินชนิดยูวีเรซิน (UV resin) เพื่อเพิ่มความคงทนของผลึ กก อน
ที่จะทําการประกอบผลึกเขา กั บตัว เรื อ นแหวนที่ทํา จากโลหะเงินชุบทองคํา ดังภาพที่ 7 (ซาย) และสําหรับ รู ป แบบ
การประดับรวมกับตัว เรือน จะเลือกใชผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงที่ไดจากการตกผลึกที่ชวงอุณหภู มิสารละลาย
90-100 C ระยะเวลาในการตกผลึก 6 ชั่วโมง เนื่องจากขนาดผลึกเล็ก โดยทําการสรางตัวเรือนโลหะเงิ นชุบโรเดี ยม
และนําเอาผลึ กมาตกแตง ลงบนตัว เรือ น โดยใชเรซิ นชนิดยูวีเรซิน (UV resin) เป นสารชว ยยึ ดเกาะและเคลื อ บผลึ ก
ดังแสดงใหเห็นดังภาพที่ 7 (ขวา)
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ภาพที่ 7 เครื่องประดับผลึกโดยใชเทคนิคการฝงหนามแบบเตยและการประดับรวมกับตัวเรือน
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โดยผลการวิ จั ย สามารถทํ า ให ท ราบแนวโน ม ของผลึ ก สารส ม เจื อ ด ว ยสารเรื อ งแสงสี เ หลื อ งที่ ต กผลึ ก
จากสารละลายสารสมอิ่มตัวที่ชวงอุณหภูมิ 50-60 C ระยะเวลาในการตกผลึก 12 และ 24 ชั่วโมง นั้น ผลึกมีขนาดใหญ
มีรูปทรงของผลึกที่ชัดเจน และมีการเรืองแสงที่สามารถนําไปทําเครื่องประดับไดดวยการใชเทคนิคการฝงแบบหนามเตย
และผลึกสารส มเจื อด วยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ตกผลึ กจากสารละลายสารสมอิ่มตัว ที่ ชวงอุณ หภูมิ 90-100 C นั้น
มีขนาดของผลึกที่หลากหลายและผลึกมีการเรืองแสงที่สามารถนําไปประยุกตในงานเครื่องประดับไดหลายรูปแบบตาม
ความตองการของนักออกแบบ
สํ า หรับ การตกผลึ ก สารส มเจื อ ด ว ยสารเรื อ งแสงสี เ หลื อ งในการนํ า มาประยุ ก ตใ นงานเครื่ อ งประดั บ นั้ น
จะสามารถเพิ่มมูลคาของสารสมชนิด Ammonium alum ได โดยในตลาดทั่วไปสารสมชนิดนี้จะมีราคาอยูที่ประมาณ
กิ โ ลกรั ม ละ 15-16 บาท แต เ มื่ อ นํ า มาทํ า การตกผลึ ก พร อ มเจื อ ด ว ยสารเรื อ งแสงสี เ หลื อ ง แล ว สร า งต น แบบ
เครื่องประดับแฟชันจากการประยุกตผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองประดับรวมกับตัวเรือนแหวนและตัวเรือน
สรอยคอ จะสามารถเพิ่มมูลคาไดถึง 500-1,000 บาท

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห
าวิท
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1. ควรทําการวัดอุณหภูมิของสารละลายอิ่มตัวกอนทําการรบกวนระบบสารละลายหรือกอนเทสารละลายอิ่มตัว
ลงในแกวพลาสติก เพื่อควบคุมอุณหภูมิสารละลายใหเทากันกอนทําการตกผลึกสารสมจากสารละลายอิ่มตัวในแตละครั้ง
2. ควรใชภาชนะที่มีขนาดใหญเหมาะสมสําหรับการตกผลึกของสารสม เพราะหากภาชนะมีขนาดเล็กเกินไป
จะส ง ผลให ก ารตกผลึ ก ของสารส ม มี ลั ก ษณะซ อ นทั บ กั น เป น ชั้ นหนา ไม เ หมาะสมต อ การนํ า ไปประยุ ก ต ใ นงาน
เครื่องประดับ
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การลดการปนเปอนของ Salmonella Typhimurium บนผักกาดหอม
โดยใชไฮโดรซอลจากกานพลู
Decontamination of Salmonella Typhimurium on Lettuce by Clove
Hydrosol
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมิ นประสิทธิภาพของไฮโดรซอลที่ สกั ดจากกานพลู ดวยวิ ธี กลั่ นดว ยน้ํ า
ในการลดการปนเปอนของ Salmonella Typhimurium ที่ใสลงบนผักกาดหอม (5.40 ± 0.41 log CFU/กรัม) โดยนํา
ผักกาดหอมที่ใสเชื้อมาลาง (แช) ดวยไฮโดรซอลจากกานพลูและน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ (ชุดควบคุม) เปนเวลา 20 และ 40
นาที แลวหาปริมาณเชื้อที่รอดชีวิตบนชิ้นผักกาดหอม ผลการทดลองพบวา ผักที่ลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลูเปนเวลา
20 และ 40 นาที มีจํ านวนเชื้ อ ที่ รอดชีวิ ตบนผั กเทา กั บ 2.77 ± 0.55 และ < 2.0 ± 0.00 log CFU/กรั ม ตามลํ า ดับ
ส ว นชุดควบคุ มซึ่งลางดว ยน้ํากลั่นปราศจากเชื้อไมมีประสิท ธิ ภ าพในการลดจํานวน S. Typhimurium ที่ ใสลงบนชิ้น
ผักกาดหอม โดยมีจํานวนเชื้อที่รอดชีวิตบนผักเทากับ 4.59 ± 0.03 และ 5.06 ± 0.51 log CFU/กรัม ตามลําดับ จะเห็น
ไดวาจํานวนเชื้อที่รอดชีวิตบนผักที่ลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลูเปนเวลา 20 และ 40 นาที มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการลางดวยน้ํา กลั่นปราศจากเชื้อ ผลการทดลองนี้ แสดงให เห็ น ว า
ไฮโดรซอลจากกานพลูมีประสิทธิภ าพสูงในการลดการปนเปอนของ S. Typhimurium บนผั ก จึ งอาจสามารถนํ ามา
ประยุกตใชเปนสารสําหรับลางทําความสะอาดผักสดได
คําสําคัญ: ไฮโดรซอลจากกานพลู, S. Typhimurium, ผักกาดหอม, ลดการปนเปอน

Abstract

มห
าวิท
ยา

The aim of this study was to determine the efficiency of hydrosol obtained by hydrodistillation
of cloves on decontamination of Salmonella Typhimurium inoculated onto lettuce ( 5. 40 ± 0. 41 log
CFU/g). The inoculated lettuces were washed (dip) in clove hydrosol and the sterile distilled water for
20 and 40 minutes. The populations of S. Typhimurium on lettuce was determined. The results showed
that the number of S. Typhimurium on lettuce after washing with clove hydrosol for 20 and 40 minutes
were 2.77 ± 0.55 and < 2.0 ± 0.00 log CFU/g respectively. While washing with the sterile distilled water
was found to be ineffective in reduction S. Typhimurium inoculated on lettuce. The number of S.
Typhimurium on lettuce after washing with sterile distilled water were 4.59 ± 0.03 and 5.06 ± 0.51 log
CFU/ g, respectively. There was significant difference in S. Typhimurium levels between washing with
hydrosol and the sterile distilled water for 20 and 40 minutes ( p < 0. 05) . These data indicated that
clove hydrosol has highly effective in decontamination of S. Typhimurium on lettuce which can be
applied to be a sanitizer for the fresh vegetables.
Keywords: Clove hydrosol, S. Typhimurium, Lettuce, Decontamination

บทนํา

ผักสดเปนที่ นิย มรับ ประทานอยา งมาก เนื่ องจากอุ ดมไปดว ยวิตามิน และแร ธาตุ ที่รางกายสามารถดู ด ซึ ม ได
จึงชวยสงเสริมใหรางกายแข็งแรง ซึ่งผักเหลานี้ปลูกในดินจึงมักปนเปอนจุลินทรียคอนขางสูง เมื่อไมนานมานี้ มีรายงาน
การระบาดของโรคติดตอผา นทางอาหารอยูบอยครั้ง ซึ่งเกี่ยวของกับการบริโภคผักสดพรอมบริ โภคที่ปนเปอนกอ โรค
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หลายชนิด ไดแก Salmonella, Listeria monocytogenes และ Escherichia coli O157:H7 เปนตน (Vestrheim et
al., 2016; Gerber et al., 2015)
Salmonella เป น เชื้ อ แบคที เ รี ย ก อ โรคที่ สํ า คั ญ และพบได บ อ ย ทํ า ให เ กิ ด โรคอาหารเป น พิ ษ ที่ เ รี ย กว า
Salmonellosis ผลการสํารวจการปนเปอน Salmonella บนผักสดในหลายประเทศ พบวาผักสดที่จําหนายในรานคา
ปลีกในประเทศตุรกี รอยละ 0.8% (Gunel et al., 2015) และในประเทศบราซิล รอยละ 0.4-12.5 (Sant'Anna et al.,
2020; de Oliveira et al., 2011) ปนเปอน Salmonella อีกทั้งมีรายงานการเกิดโรคอาหารเปนพิษจากการบริโภคผั ก
สดที่ปนเปอน Salmonella ในประเทศอังกฤษและเวลส (Delbeke et al., 2015) สําหรับในประเทศไทย มีการสํารวจ
การปนเปอนของ Salmonella ในผักสด ป ค.ศ. 2010-2011 พบการปนเปอ น รอยละ 5-46 (Ananchaipattana et
al., 2012; Lertworapreecha et al., 2013) และป ค.ศ. 2015 พบการปนเป อ นในผั ก กาดหอม ร อ ยละ 20
(Niyomdecha et al., 2016)
การลางเปนเทคนิคที่ใชกันทั่วไปในการลดจํานวนเชื้อแบคทีเรียกอโรคและสิ่งตกคางตาง ๆ เชน ดิน แมลง และยา
กําจัดศัตรูพืชบนผิวของผักสด ซึ่งในอุตสาหกรรมผักสดมีการนําคลอรีนมาใชในการลางเนื่องจากตนทุนต่ําและนําไปใช
งานไดหลากหลายเมื่อเทียบกับสารเคมีที่ใชลางทําความสะอาดชนิดอื่น ๆ อยางไรก็ตามการใชคลอรีนมีขอเสีย เนื่องจาก
เมื่อคลอรีนทําปฏิกิริยากับสารอินทรียในธรรมชาติจะทําใหเกิดสารกอมะเร็ง เชน trihalomethanes และ haloacetic
acid (Ozturk et al., 2016) อีกทั้งปจจุบันผูบ ริโภคมีความใสใจเกี่ยวกับ ความปลอดภั ยของสารกั นเสียที่เป นสารเคมี
ซึ่งใชเพื่อควบคุมเชื้อกอโรคผานทางอาหาร ดังนั้นสารตานจุลินทรียจากพืชจึงไดรับความสนใจในการนํามาใชเป นสาร
ลา งทํา ความสะอาดแทนคลอรีน ซึ่งน้ํา มันหอมระเหยเปนสารตา นจุ ลินทรียที่ได รับการยอมรับ ว าเปนสารที่ ป ลอดภัย
(Zhang et al., 2016) อยางไรก็ตามน้ํามันหอมระเหยมีขอ จํากัดในการนํามาใชประโยชน คือ มีความสามารถในการ
ละลายน้ําต่ํา (Donsì & Ferrari, 2016) จึงอาจไมเหมาะที่จะนํามาใชเปนสารสําหรับลางผักสดแทนคลอรีน
ไฮโดรซอลเปนผลพลอยได (by product) จากการกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากพืชที่มีกลิ่นหอม ประกอบดว ย
หยดละอองฝอยของน้ํามันหอมระเหย (droplet of oil) และสารเมทาบอไลทอื่น ๆ ที่พบในพืชชนิดนั้น (Tornuk et al.,
2011) ขอดีของไฮโดรซอล คือ ผลิตงาย ราคาถูก ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย เช นเดียวกับน้ํา มั นหอมระเหย
และมีฤ ทธิ์ทางชี วภาพบางอยางเหมื อนกั บ น้ํา มันหอมระเหย (Altınterim et al, 2012) มีรายงานก อ นหนา นี้ พบว า
ไฮโดรซอลจากพื ชบางชนิด ซึ่งไดแก ไทมและซัมเมอร ซาวอรี่ มีประสิทธิภ าพในการลดจํ านวนเชื้ อแบคทีเรียก อโรค
บนผักกาดหอมไดประมาณ 3-4 log ตามเวลาที่ใชในการลาง (Ozturk et al., 2016) และไฮโดรซอลจากไทม เทียนดํา
เสจ โรสแมรี่ และใบเบยสามารถลดจํานวนเชื้ อแบคทีเรียกอโรคที่ใสลงบนชิ้ นแอปเป ลและชิ้ นแครอทลงได เมื่ อล าง
เปนเวลา 20 นาที โดยเฉพาะไฮโดรซอลจากไทมสามารถลดเชื้อได > 1 log CFU/กรัม (Tornuk et al., 2011)
กานพลู (Syzygium aromaticum L.) เปน พืชสมุ น ไพรที่ นํ า มาใช ป ระโยชน ไ ด ห ลายส ว น ได แก ดอกตู ม
เปลือกตน และใบ มีสรรพคุณทางยาหลายอยาง เชน ใชฆาเชื้อแบคทีเรียในปาก แกปวดฟน เปนตน มีรายงานวาน้ํามัน
หอมระเหยจากกานพลูมีฤ ทธิ์ ยับ ยั้ งแบคทีเ รี ยก อ โรคหลายชนิด รวมทั้ ง S. Typhimurium (Radünz et al., 2019)
อยางไรก็ตาม ยังไมมีการนําไฮโดรซอลจากกานพลูมาประยุกตใชเปนสารสําหรับลางทําความสะอาดผักสด ดังนั้นผูวิ จัย
จึงสนใจที่จะนําไฮโดรซอลที่สกัดไดจากกานพลูมาใชในการลดการปนเปอนของ S. Typhimurium ที่ใสลงบนผักกาดหอม

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของไฮโดรซอลจากกานพลูใ นการลดจํ า นวน S. Typhimurium ที่ ใ ส ล งบนชิ้ น
ผักกาดหอม

วิธีดําเนินการวิจัย

การเตรียมไฮโดรซอลจากพืชโดยวิธีกลั่นดวยน้ํา (Hydrodistillation) (ดัดแปลงจาก Sagdic, 2003)
ซื้อดอกแหงของกานพลู มาจากรานเวชพงศโอสถ กรุงเทพมหานคร นํามาบดใหเปนผงดว ยเครื่ องป น จากนั้น
นําผงกานพลูจํานวน 700 กรัม ใสลงในอุปกรณชุดกลั่น แลวเติมน้ํากลั่นปริมาตร 7 ลิตร ลงไป (อัตราสวน 1:10 w/v)
ใชเวลากลั่น 10-12 ชั่วโมง จะไดน้ํามันผสมรวมอยูกับน้ํา ซึ่งสวนน้ําเรียกวา ไฮโดรซอล สวนน้ํามันหอมระเหยจะลอยอยู
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ดานบน ทําการดูดน้ํามันหอมระเหยที่อยูดานบนออก เก็บรักษาไฮโดรซอลที่ไดไวในขวดปราศจากเชื้อที่อุณหภูมิ 4 oC
นําไฮโดรซอลออกมาตั้งทิ้งไวที่อุณภูมิหอง 15- 20 นาที กอนนําไปทดสอบ
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของไฮโดรซอลจากกานพลู ใ นการลดจํ า นวน S. Typhimurium ที่ ใ ส ล งบน
ผักกาดหอม (ดัดแปลงจาก Todd et al., 2013)
การเตรียมชิ้นผักกาดหอม มีวิธีการดังนี้ ซื้อ ผักกาดหอมที่วางจําหนา ยในซุป เปอร มาเก็ ตมาใชใ นการทดลอง
นํามาตัดใบเปนชิ้นเล็กๆ (ประมาณ 30 มิลลิเมตร × 30 มิลลิเมตร) แลวนํามาลางดวยน้ําปราศจากไอออน (deionized
water) 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ลิตร เพื่อลดจํานวนเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอน และทิ้งใหสะเด็ดน้ํา จากนั้นนําชิ้นผักไปวางใต แสง
UV (254 นาโนเมตร) ในตูชีวนิรภัย เปนเวลา 30 นาที เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรียปนเปอน แลวนําผักกาดหอม 10 กรัม
ไปตรวจหา S. Typhimurium และนําชิ้นผักที่เหลือไปทําการทดลองขั้นตอไป
การใส เชื้อลงบนชิ้ นผัก กาดหอม มีวิธีการดังนี้ เตรียมเซลลแขวนลอยของ S. Typhimurium โดยเขี่ยโคโลนี
บนอาหาร NA ใสลงใน Phosphate buffered saline (PBS, pH 7.0) ทํา การปรับ ปริ มาณเชื้ อให เทา กั บ McFarland
standard No.0.5 ดวย PBS ซึ่งมีจํานวนเชื้อ 1.5×108 CFU/มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางใหไดปริมาณเชื้อประมาณ 106
CFU/มิลลิลติ ร แชชิ้นผัก กาดหอมลงไปในหัวเชื้อ เปนเวลา 2 นาที (ผัก 10 กรัม ตอหัวเชื้อ 100 มิลลิลติ ร) เมื่อครบเวลา
เทเซลลแขวนลอยออกและนํา ชิ้ นผั กกาดหอมมาวางบนถาดปราศจากเชื้อ ในตู ชี ว นิ รภั ย เปนเวลา 30 นาที แลว นํ า
ผักกาดหอมที่ใสเชื้อแลว 10 กรัม ไปนับ จํานวน S. Typhimurium ที่เกาะบนผักกาดหอมกอนนําไปลางดวยสารละลาย
ทดสอบ แสดงจํานวนเชื้อในหนวย log CFU/กรัม และนําผักกาดหอมที่ใสเชื้อแลวอีกสวนที่เหลือไปลางดวยสารทดสอบ
การลางชิ้นผักกาดหอมที่ใสเชื้อแลว มีวิธีการดังนี้ นําผักกาดหอมที่ใส เชื้อแล วมาลางโดยการแช ในไฮโดรซอล
จากกานพลู โดยใชผัก 20 กรัม/สารละลายทดสอบ 200 มิลลิลิตร (อัตราสวน 1:10 w/v) แชเปนเวลา 20 นาที และ 40
นาที สวนชุดควบคุม คือ แชชิ้นผักในน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที เมื่อครบเวลาเทสารละลาย
ออกและนําผักไปตรวจหาจํานวนเชื้อที่รอดชีวิต
การตรวจหาเชื้ อ S. Typhimurium ที่ร อดชี วิตบนใบผั กกาดหอม มี วิธี การดั ง นี้ นํ า ชิ้ น ผั กกาดหอม 10 กรั ม
ใสลงในถุงปราศจากเชื้อ (stomacher bag) แลวเติม 0.1% peptone water ปริมาตร 90 มิ ลลิเมตร (ความเจือจาง
10-1) ตีผสม และทําการเจือจางตอดวย 0.1% peptone water แบบ 10 เทา (ten-fold-dilution) ใหไดความเจือจาง
10-2 ถึง 10-3 ถายสาร ละลายแตละความเจือ จาง 0.1 มิลลิลิตร ใสลงบนอาหาร Brilliant Green Agar ความเจื อ จาง
ละ 2 จาน แลวทําการ spread plate นําจานเพาะเชื้อไปบมที่อุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนี
และคํานวณหาปริมาณเชื้อในตัวอยาง แสดงจํานวนเชื้อที่รอดชีวิตในหนวย log CFU/กรัม
การวิเคราะหทางสถิติ
การทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรซอลจากกานพลูใ นการลดจํานวน S. Typhimurium ที่ ใสลงบนตัว อย า ง
ผักกาดหอม ได ใชแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ ม สมบู รณ (Factorial experiment in
Completely randomized design) ทําการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ซ้ํา โดยใชโปรแกรม Minitab และทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช Tukey ’s studentized range test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจัย

การศึกษานี้ไดสกัดไฮโดรซอลจากกานพลูดวยการกลั่นดวยน้ํา (hydrodistillation) โดยใชผงกานพลู 700 กรัม
ตอน้ํา 7 ลิตร ทําการกลั่นเปนเวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง ไดไฮโดรซอล ปริมาตร 3.5 ลิตร ซึ่งไฮโดรซอลมีลักษณะ
เปนน้ําใสและมีกลิ่นหอมออน ๆ (ภาพที่ 1) แลวนําไฮโดรซอลจากกานพลูมาทดสอบประสิทธิภาพในการลดจํานวน S.
Typhimurium ที่ใ สล งบนชิ้น ผั กกาดหอม ซึ่งกอ นที่จ ะทํ า การใส S. Typhimurium ลงบนชิ้ น ผั กกาดหอมได ทํา การ
ตรวจหาการปนเปอนของ S. Typhimurium ซึ่งพบวาตรวจไมพบการปนเปอน S. Typhimurium
เมื่อ ใส S. Typhimurium ลงบนชิ้นผักกาดหอมแลวทํา การนั บจํ านวนเชื้ อที่ เกาะอยู บนผักก อนที่ จะนํ า ไปล า ง
พบวา มี จํา นวนเชื้ อที่เกาะบนผักเทากับ 5.40 ± 0.41 log CFU/กรัม จากนั้นนํ า ผั กกาดหอมที่ ใสเชื้ อแลวมาล าง (แช)
ในไฮโดรซอล จากกานพลู และลา งในน้ํ า กลั่ น (ชุ ด ควบคุ ม ) เป นเวลา 20 นาที และ 40 นาที แล ว นั บ จํ า นวน S.
Typhimurium ที่รอดชีวิตบนผักกาดหอม พบวา การลางดวยไฮโดรซอลเปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที มีจํานวนเชื้อ
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ที่รอดชีวิตบนผักเทากับ 2.77 ± 0.55 และ < 2.0 ± 0.00 log CFU/กรัม ตามลําดับ (ต่ํากวาระดับที่สามารถตรวจพบได)
สวนชุดควบคุมซึ่งลางดวยน้ํากลั่นมีจํานวนเชื้อที่รอดชีวิตบนผักเทากับ 4.59 ± 0.03 และ 5.06 ± 0.51 log CFU/กรัม
ตามลําดับ
เมื่อนําจํานวนเชื้อที่รอดชีวิตบนชิ้นผักกาดหอมหลังนําไปลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลู และลางดวยน้ํา กลั่ น
(ชุ ด ควบ คุ ม ) เป น เวลา 20 นาที และ 40 นาที ไปเปรี ย บเที ย บความแตกต า งทางสถิ ติ โ ดยใช แ ผนการทดลอง
แบบแฟคทอเรียลในแผน การทดลองแบบสุมสมบูรณ และ Tukey ’s studentized range test พบวา จํานวนเชื้อที่รอด
ชีวิตบนผักที่ลา งดวยน้ํากลั่น เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
สวนจํานวนเชื้อที่รอดชีวิตบนผักที่ลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลูเปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (p < 0.05) กับ จํานวนเชื้อที่รอดชีวิตบนผักที่ลางดว ยน้ํากลั่นปราศจากเชื้อที่เวลาดังกลา ว
นอกจากนี้ ยั ง พบว า การล า งผั ก ด ว ยไฮโดรซอลเป น เวลา 40 นาที สามารถลดจํ า นวนเชื้ อ บนผั ก ได ม ากที่ สุ ด
และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับการลางดวยไฮโดรซอลเปนเวลา 20 นาที แสดงดังตาราง
ที่ 1

ลัยร
า

ภาพที่ 1 ลักษณะไฮโดรซอลที่สกัดไดจากกานพลูดวยวิธีการกลั่นดวยน้ํา (hydrodistillation)
ตารางที่ 1 จํานวน S. Typhimurium (log CFU/กรัม ± SD) ที่รอดชีวิตบนชิ้นผักกาดหอมกอ นและหลังลางดว ยสาร
ทดสอบ
สารทดสอบ

มห
าวิท
ยา

ลางดวยน้ํากลั่นปราศจาก
เชื้อ (ชุดควบคุม)

0 (กอนลาง)
5.40Aa ± 0.41

ลางไฮโดรซอลจากกานพลู

5.40Aa ± 0.41

เวลาที่ใชลาง (นาที)
20
Aa
4.59 ± 0.03

40
5.06 ± 0.51

2.77Bb ± 0.55

< 2.0Cc ± 0.00*

Aa

หมายเหตุ: A-C หมายถึง ตัวอักษรพิมพใหญเหมือนกันในแถวเดียวกันแสดงวาขอมูลไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p >
0.05) a-c หมายถึง ตัวอักษรพิมพเล็กเหมือ นกั นในคอลัมนเดียวกันแสดงวาขอ มูลไมมีความแตกตางกั นทางสถิติ (p >
0.05) *หมาย ถึง ทุกความเจือจางไมพบโคโลนีเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ จึงรายงานผลเปน < 102 CFU/กรัม ตาม limit
detection ของวิธี Spread plate
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เมื่อนําผักกาดหอมที่ใส S. Typhimurium จํานวนเชื้อเริ่มตนเทากับ 5.40 ± 0.41 log CFU/กรัม มาลา งดวย
การแชในไฮโดรซอลจากกานพลู เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที พบวาจํานวน S. Typhimurium ที่รอดชีวิตบนชิ้น
ผักกาดหอมเทากับ 2.77 ± 0.55 และ < 2.0 ± 0.00 log CFU/กรัม ตามลําดับ (ต่ํ ากว าระดั บที่ สามารถตรวจพบได)
ส ว นผั ก ที่ ล า งด ว ยการแช ใ นน้ํ า กลั่ นปราศจากเชื้ อ (ชุ ด ควบคุ ม ) เป น เวลา 20 นาที และ 40 นาที มี จํ า นวน S.
Typhimurium ที่รอดชีวิตบนชิ้นผักกาดหอมเทากับ 4.59 ± 0.03 และ 5.06 ± 0.51 log CFU/กรัม ตามลําดับ โดยการ
ลางผักกาดหอมดวยไฮโดรซอลจากกานพลูและน้ํากลั่น (ชุดควบคุม) เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที สามารถลดจํานวน
S. Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้นผัก กาดหอมลงไดแตกตา งกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิ ติ (p < 0.05) สวนจํา นวน S.
Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้นผักกาดหอมเมื่อลางดวยน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา การลางชิ้นผัก กาดหอมดว ยน้ํา กลั่ น เปนเวลา 20 นาที ไม มีป ระสิ ทธิภ าพเพี ยงพอ
ในการลดจํานวน S. Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้นผักกาดหอม โดยสามารถลดจํา นวนเชื้อเริ่มตนลงไดเพียง 0.81 log
CFU/กรัม นอกจากนี้เมื่อ เพิ่มเวลาในการลางเปน 40 นาที ไมสามารถลดจํานวนเชื้ อเริ่มต นลงไดเพิ่มขึ้น (p > 0.05)
สอดคลองกับผลการทดลองกอนหนานี้ ที่พบวาการลางดวยน้ําเปนเวลา 20 นาที สามารถลดจํานวน E. coli O157:H7
ที่ใส ลงบนชิ้น แตงกวาสดได เพี ยงเล็ กนอ ย (0.76 log CFU/กรั ม) (Sagdic et al., 2013) นอกจากนี้ ยังพบว า การล า ง
ผักกาดหอมดวยน้ําสามารถลดจํานวนแบคทีเรียที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิปานกลาง (mesophilic bacteria) และยีสต รา
ลงไดเล็กนอย (López-Gálvez et al., 2013) จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาการลางดวยน้ําไม มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการลดจํานวนเชื้อกอโรคและเชื้อประจําถิ่นบนผักและผลไมสด
การศึกษากอนหนานี้รายงานวาไฮโดรซอลจากพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดจํานวนเชื้อปนเปอนบนอาหาร
จะตองลดจํานวนเชื้อกอโรคไดประมาณ 3 log CFU/กรัม จึงจะพิจารณาใหนํามาลางทําความสะอาดผักได (Ozturk et
al., 2016) ซึ่ งผลการศึ กษานี้พ บวา การลา งดว ยไฮโดรซอลจากกานพลู เปนเวลา 40 นาที สามารถลดจํ า นวน S.
Typhimurium ได > 3 log CFU/กรั ม ซึ่ ง ให ผ ลเช น เดี ย วกั บ ไฮโดรซอลจากไทม แ ละซั ม เมอร ซาวอรี่ ซึ่ ง สามารถ
ลดจํานวน S. Typhimurium บนผักกาดหอมไอซเบิรกได  3 log CFU/กรัม ที่เวลา 60 นาที นอกจากนี้ยังพบวาไฮโดร
ซอลจากออริกาโน สามารถลดจํานวน E. coli O157:H7 ที่ใสลงบนชิ้นแตงกวาสดได 3.43 log CFU/กรัม เมื่อลางเป น
เวลา 20 นาที (Sagdic et al., 2013) จะเห็นไดวาไฮโดรซอลจากพืชหลายชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการลดจํานวนเชื้อ
แบคทีเรียกอโรคบนชิ้นผักและผลไม นอกจากนี้หากทําใหไฮโดรซอลจากกานพลูมีความเขมขนมากขึ้น โดยระเหยน้ําออก
จะทําใหสารสําคัญที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรียมีความเขมขนมากขึ้นอาจสงผลใหมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้ อ
เพิ่มขึ้นได
สาเหตุ ที่ ไ ฮโดรซอลจากกานพลู ส ามารถลดจํ า นวน S. Typhimurium ที่ ใ ส ล งบนชิ้ น ผั ก กาดหอมได นั้ น
อาจเนื่องมาจาก ไฮโดรซอลจากกานพลูมีสารออกฤทธิ์ตา นแบคที เรี ยดั งกลาว ซึ่งในการศึ กษานี้ไมไดทําการวิเคราะห
องคประกอบทางเคมี ของไฮโดรซอลจากกานพลู และยังไมมีรายงานสารที่เปนองค ประกอบทางเคมีข องไฮโดรซอล
จากกานพลู แตอยา งไรก็ตามมีการ ศึกษากอนหนานี้พบวา องคประกอบทางพฤกษเคมีที่ มีฤ ทธิ์ ตานจุ ลินทรี ย ซึ่งเป น
สว นประกอบหลั กในน้ํามั นหอมระเหยจากกานพลู คือ eugenol (83.63%) (Pathirana et al., 2019) จึ งคาดว า ใน
ไฮโดรซอลจากกานพลูนาจะมี eugenol เปนองค ประกอบเชนกัน การศึกษากอนหนานี้พบวาไฮโดรซอลและน้ํามันหอม
ระเหยจากพืชชนิดเดียวกันประกอบดวยสารพฤษเคมีบางชนิดเหมือนกัน ซึ่งไฮโดรซอลประกอบดวยหยดละอองฝอยของ
น้ํามันหอมระเหย (droplet of oil) และสารชนิดอื่น ๆ ที่พบในพืชชนิดนั้น (Tornuk et al., 2011) ดังนั้นไฮโดรซอลจึงมี
ฤทธิ์ ทางชีวภาพบางอยางเช นเดียวกั บ น้ํามันหอมระเหยจากพื ชชนิดนั้ น ๆ โดยมี รายงานว า ไฮโดรซอลจากโรสแมรี่
ประกอบดวย 1,8-cineole (49.9%) เปนองคประกอบหลัก (Ozturk et al., 2016) สวนน้ํามันหอมระเหยจากโรสแมรี่ป
ระกอบดวย 1,8-cineol (33.1-37.8%) เปนองคประกอบหลักเชนกัน (Hcini et al., 2013) และไฮโดรซอลจากออริกาโน
มี Thymol (51.2%) และ Carvacol (44.1%) เปนสวนประกอบหลัก (Ozturk et al., 2016) สวนน้ํามันหอมระเหยจาก
ออริกาโนมี Thymol (15.1-21.4%) และ Carvacol (8.8-24.6%) เปนสวนประกอบหลักเชนกัน (Leyva-López et al.,
2017) อีกทั้งมีการศึกษาพบวาไฮโดรซอลที่ มี Thymol และ Carvacol เปนองคประกอบหลั กมีฤทธิ์ตานแบคที เรี ยสู ง
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แมวาสารที่เปนองคประกอบหลักจะเปนปจจั ยที่เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพตานแบคทีเรีย แตสารประกอบที่พบเพี ยง
เล็กนอยยังทํา หนาที่ สําคัญตอประสิทธิภาพตานแบคทีเรีย โดยแสดงฤทธิ์ เสริมกั บสวนประกอบหลั ก (Ozturk et al.,
2016)
eugenol ที่ พบในน้ํามันหอมระเหยจากกานพลู เปนสารประกอบฟนอลิ ก ซึ่ งมี กลไกการออกฤทธิ์ ที่ ผนัง เซลล
และเยื่อหุมเซลลของจุลินทรีย โดยไปทําลายโปรตีนและไขมันสงผลใหการผา นเขาออกของสารที่ เยื่อหุมเซลลผิดปกติ
และเกิดการรั่ว ไหลของสารภายในเซลลออกนอกเซลล จึงทําใหเซลลตายในที่สุด (Trombetta et al., 2015) นอกจากนี้
ยั ง พบว า eugenyl acetate ซึ่งพบในปริม าณเพี ยงเล็ก น อ ย (1.0%) ในน้ํา มั นหอมระเหยจากกานพลู มี ฤ ทธิ์ ยับ ยั้ ง
แบคทีเรียไดเชนเดียวกันกับ eugenol (Acosta-Smith et al., 2019)
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮโดรซอลชนิดตาง ๆ ในการลดจํานวน S. Typhimurium บนผักกาดหอม
ที่ เวลา 40 นาที พบวา การล า งผั กด วยไฮโดรซอลจากกานพลู สามารถลดจํ า นวน S. Typhimurium ที่ ใ ส ลงบนชิ้ น
ผักกาดหอม (>3 log CFU/กรัม) ไดสูงกวาไฮโดรซอลจากโรสแมรี่ (1.49 log CFU/กรัม) ใบเบย (0.67 log CFU/กรัม)
ออริกาโน (3.12 log CFU/กรัม) ซัลเวีย (0.57 log CFU/กรัม) ซัมเมอร ซาวอรี่ (2.78 log CFU/กรัม) ไซเดอไรทิส (0.71
log CFU/กรั ม) และไทม (2.98 log CFU/กรั ม) (Ozturk et al., 2016) ที่ เป น เชน นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากความแตกต า ง
ของชนิดของสารและปริมาณของสารที่เปนองคประกอบของไฮโดรซอลจากพืชแตละชนิด
การศึ กษาครั้ง นี้ แ สดงให เ ห็น ว าไฮโดรซอลจากกานพลู สามารถลดจํา นวน S. Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้ น
ผักกาดหอมได > 3 log CFU/กรัม ดังนั้นไฮโดรซอลจากกานพลู สามารถใชเปนสารลางทําความสะอาดจากธรรมชาติ
สําหรับลางผักกาด หอมสดเพื่อใชในการลดการปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนทางเลือ กที่ ดีสํา หรับใชแ ทน
คลอรีน

ลัยร
า

1. ควรทําการทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรซอลจากกานพลูในการลดจํานวนเชื้อกอโรคชนิดอื่นที่พบปนเปอน
ในผัก เชน Staphylococcus aureus
2. ควรทําการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสของผักที่ผานการลางดวยไฮโดรซอล
3. ควรศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารที่ระเหยไดที่พบในไฮโดรซอลจากกานพลู
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บทคัดยอ

ชภัฏ

การจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาระบบนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความ
แข็ งแรงของกลา มเนื้อ แขนดวยปลอกแขนอั จฉริ ยะ (MYO) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจระบบกั บผู ที่ใช งานเกี่ ยวข อ ง
โดยประเมินทั้งระบบและความสามารถของ MYO ในการทํางานของ MYO นั้นจะสงคาสัญญาณมายังตัวรับสัญญาณเขา
มายังระบบ โดยระบบทําการวิเคราะหคา ที่ได โดยในการหาคาเฉลี่ยที่เปนตัวแปรหลักของความแข็งแรงของกลามเนื้อชวง
ตนแขน จากกลุมตัวอยางแบบสมัครใจที่เปนผูที่มีสภาพกลามเนื้อแขนแข็งแรง ผูปวยที่มีสภาวะกลามเนื้อออนแรงและ
ผูที่รับการฟนฟูกลามเนื้อ โดยการทํางานของระบบสามารถนําไปใชในงานทางการแพทยไดสําหรับการวินิจฉัยเบื้องต น
ในการใช MYO วัดความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน และแสดงประเมินคาโดยระบบที่ขอมูลแสดงผลผานเว็บแอปพลิเคชัน
ในการประเมิ น ระบบโดยใช แบบสอบถาม สว นของเนื้ อ หาและการแสดงผล มี คา เฉลี่ย อยู ที่ ระดับ 4.42 และความ
น าเชื่อถื อของเนื้อหา มีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.65 และคา ความถู กตองในการประเมิ นความแม นยํ าเบื้ องต นของ MYO
มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 93.33
คําสําคัญ: ระบบวิเคราะหและเก็บขอมูล, ปลอกแขนอัจฉริยะ, ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน, ความนาเชื่อถือ, ความ
แมนยํา
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The purposes of this research were: 1) to developing the system of arm muscle
strength analysis and data collection with Intelligent Armband (MYO), and 2) to evaluate the satisfaction
of the users towards the system and MYO capability. MYO sent the signal value to the receiver and
then to system. The system analyzed the signal value to find the mean value which was the main
parameter of upper arm muscles strength obtained from a sample group which included the
participants with strong arm muscles, the patients with muscle weakness, and the participants in muscle
rehabilitation. The function of the system can be used in medical applications for the initial diagnosis
using MYO to measure the strength of arm muscle and show the value evaluated by the system through
the web application. The results of the evaluation of the system using the questionnaires which was
evaluated about content and the display showed an average of 4. 4 2 , the content credibility had an
average of 4.65, and the data analysis accuracy for MYO rating was 93.33%.
Keywords: Pyrolysis, Plastic waste, Fuel oil

บทนํา

โรคกลา มเนื้อ ออนแรงเริ่มเกิดขึ้นทุกเพศทุกวัย ซึ่งความจริงแล วนั้ นโรคนี้ไม ได เกิ ดขึ้ นกั บ กลา มเนื้อโดยตรง
แตเกิ ดจากเซลลป ระสาทสว นควบคุ ม กลา มเนื้อ ถูกทํา ลาย และอี กกรณี ในผู ป วยที่ ได รับอุ บั ติเหตุที่ ไ ดรั บบาดเจ็ บ นั้ น
ก็เกี่ยวกับเซลลประสาท ในการเขารับบริการตรวจความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ทางการแพทยจะใชเครื่องทดสอบ
ความแข็งแรงของกลา มเนื้อ หรือ Mecmesin Myometer (Mecmesin, 2019) มี ราคาสู งและมี ข นาดค อ นข า งใหญ
ในการบริการนอกที่ตั้งหรือติดตั้งตองใชเวลาและอาจไมสะดวกตอการใหบริการประเภทดังกลาว ยังรวมไปถึงในการเก็บ
ขอมูลนั้นตองอานคาตัวเลขแลวจดบันทึก ทําใหผูที่ทําการบันทึกและวินิจฉัยตองเปนผูเชี่ยวชาญจึงอานคาได
608
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

รำไ
พพ
รรณ
ี

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาวิธี การจากอุปกรณอีกประเภท คือ MYO ที่มีขนาดเล็ ก
พัฒนาโดย Thalmic labs (Paolo Visconti และคณะ, 2018) โดยนําสัญญาณที่ได ผานชุดโปรแกรมที่ทํางานอยูภายใต
เว็บแอปพลิเคชันที่ทางผูวิจัยพัฒนา มาชวยวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน เพื่อเปนการสะดวก
สําหรับการบริการนอกที่ตั้ง เนื่องจากระบบนี้ใชเพียง MYO และคอมพิวเตอร อีกทั้ง MYO มีคุณสมบัติหลายอยาง เชน
เกมสฝก บริหารกลามเนื้อ เปนตน

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะ โดยสามารถ
วินิจฉัยความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนเบื้องตนและเก็บบันทึกขอมูลที่สามารถวิเคราะหการฟนฟูกําลังแขนของผูปวย
ที่เขารับการฟนฟู และสวนสุดทายคือประเมินการทํางานของปลอกแขนอัจฉริยะ (MYO) และความพึงพอใจการใชระบบ

วิธีดําเนินการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

ผูวิจัยศึกษาวิธีการจากวิจัยที่เกี่ยวของหลายฉบับ และทําตามกระบวนการ Usability Engineering (Joseph
Gabbard และคณะ, 2002) โดยงานวิจัยนี้แบงเปน 2 กระบวนการ คือ 1) พัฒนาระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความ
แข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะ 2) ศึกษาหลักการทํางานของปลอกแขนอัจฉริยะ (MYO) ในการรับคา
ความแข็งแรงของกลามเนื้อชวงตนแขน ประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ มีกระบวนการดําเนินการวิจัยดังนี้
สวนของการพัฒนาระบบ ผูพัฒนาไดใชโปรแกรม Editplus และโปรแกรม Appserv ในสวนของการพัฒนา
ระบบการรับคาจาก MYO และขอมูลสวนตางๆ และใช Mysql ในการจัดเก็บขอมูล (คะชา ชาญศิลป, 2555) การพัฒนา
เว็ บ แอปพลิ เคชั น เพื่ อ แสดงค า ที่ เป นการรับ สั ญ ญาณกระแสไฟฟ า ที่ รั บ จาก MYO โดยแสดงผลบนเว็ บ เบราเซอร
ซึ่งตัวโปรแกรมสามารถทําการคนหาเพิ่มลบแกไขอัพเดทขอมูลผานระบบเว็บแอปพลิเคชัน ชวยอํานวยความสะดวกใหแก
ผูบันทึกขอมูลรวมไปถึงผูใชงานทั่วไป โดยความสามารถของระบบจะแยกการทํางานเป นฝงของผูดูแลระบบ (ผูที่เปน
ผูใหบริการ) และผูใชงานทั่วไปที่สามารถดูขอมูลแผนผังบริบท (Context Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 1 แผนภาพการ
ไหลกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 2 และสวนของเคาโครงสวนตอประสานผูใชระบบวิเคราะห
และเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะดังแสดงในภาพที่ 3
- ข้อมูลผูป้ ่ วย/ ผูใ้ ช้บริการ
- ค่าความแข็งแรงของกล้ามเนือผูป้ ่ วย/ ผูใ้ ช้บริการ
- สถานะความแข็งแรงของกล้ามเนือผูป้ ่ วย/ ผูใ้ ช้บริการ
- ออกรายงาน

ผูด้ แู ลระบบ
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ยา

- ข้อมูลผูใ้ ช้งาน
- ข้อมูลผูป้ ่ วย/ ผูใ้ ช้บริการ

ระบบวัดความแข็งแรง
ของกล้ามเนือแขน

ผูใ้ ช้งาน

- ข้อมูลผูป้ ่ วย/ ผูใ้ ช้บริการ
- ค่าความแข็งแรงของกล้ามเนือผูป้ ่ วย/ ผูใ้ ช้บริการ
- สถานะความแข็งแรงของกล้ามเนือผูป้ ่ วย/ ผูใ้ ช้บริการ
- ออกรายงาน

ภาพที่ 1 แผนผังบริบทภาพรวมของระบบ (Context Diagram)
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ขอมูลผูปวย/ ผูใชบริการ

ผูดูแลระบบ

ขอมูลผูใช

1
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ผูใชระบบ

จัดการขอมูล

ขอมูลผูปวย/ ผูใชบริการ

2

ขอมูลผูปวย/ ผูใชบริการ

ออกรายงาน

ผูปวย/ ผูใชบริการ

ขอมูลผูปวย/ ผูใชบริการ

D1

ขอมูลผูใชงาน

D2

ขอมูลผูปวย/ ผูใชบริการ

D3

ขอมูลเซนเซอร

ภาพที่ 2 แผนภาพการไหลกระแสขอมูล (Data Flow Diagram)

ชภัฏ

ดานการออกแบบสวนตอประสานผูใชงาน ไดนําผูใช (เจาหนาที่ที่ใชงาน) เขามาเปนสวนรวมในการออกแบบ
และยึดหลัก Usability Goals และ User Experience Goals โดยมีรูปแบบเคาโครง ดังนี้

(ข) แสดงหนาจอผูปวยทั้งหมด

ลัยร
า

(ก) แสดงหนาเขาใชงาน

มห
าวิท
ยา

(ค) แสดงหนาจอเพิ่มผูปวย

(ง) แสดงหนาจอแกไขคาทั้งหมด 8 เซ็นเซอรสาํ หรับผูปวย

ภาพที่ 3 เคาโครงสว นตอประสานผูใชระบบวิเคราะหแ ละเก็บข อมูลความแข็งแรงของกลา มเนื้อแขนดวยปลอกแขน
อัจฉริยะ
สวนของการประเมินผล การทํางานของปลอกแขนอัจฉริยะ (MYO) ในการรับคาความแข็งแรงของกลา มเนื้อ
ชวงตนแขน ระบบที่ทีมผูวิจัยพัฒนารับ -แสดงคาสัญญาณจาก MYO มีลักษณะดังภาพที่ 4 ที่สงมายังระบบผานตัว รับ
สัญญาณที่อยู กับ คอมพิว เตอร จะใชวิธีการหาคาเฉลี่ ยความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ดังภาพที่ 5 จากกลุมตัวอยา ง
ที่เลือกแบบวิธีเจาะจง 130 ราย แบงเปน 1) ผูอาสมสมัครที่มีกลามเนื้อปกติ โดยวัดจากกลุมแบบเจาะจง โดยใชแขนขวา
ที่เปนขางถนัด เพื่อใหไดคาที่เหมาะสมจํานวน 100 คน เปรียบเทียบกับ 2) กลุมตัวอยางผูที่เปนกลามเนื้อสวนแขนอ อน
แรงและกลุมผูที่ฟนฟูกลามเนื้อหลังประสบอุบัติเหตุ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลตัวเลขจากการทดสอบวัดความแข็งแรง
ของกลามเนื้อสวนแขนจากอาสาสมัครแบบสมัครใจจํานวนชนิดละ 15 ราย รวมเปน 30 รายจากแขนขางที่มีภาวะอ อน
แรงหรื อ ข า งที่ฟ นฟู เพื่ อหาคา เฉลี่ยตัว เลขความแข็ง แรงของกล า มเนื้ อ ส ว นแขนมาเก็ บเป นสถิ ติสํา หรั บ ผู ที่เ ป นโรค
610
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ
ี

กลามเนื้อออนแรงสวนแขนในการคํานวณหาสัดสวนของขอมูลในแตละตัวเทียบกับขอมูลรวมทั้งหมด โดยใหขอมู ลรวม
ทั้งหมดมีคาเปนรอยละ จากสมการที่ 1 และนําไปประเมินผลกับและแสดงภาพรวมการทํางานของระบบ (Flowchart)
ดังแสดงในภาพที่ 6
โดยหลักการทํางานของ MYO คือ MYO ขางในจะมีเซนเซอรสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อได
ซึ่งใชหลักการที่เรียกวา Electromyography ซึ่งเปนการวัดไฟฟาจากกลามเนื้อ เพราะวาเวลาที่ กลามเนื้อมีการขยับหรือ
เคลื่ อ นไหว ก็ จ ะเกิ ด จากการที่ ส มองสั่ ง งานผ า นเส น ประสาท เพื่ อ ให ก ล า มเนื้ อ ขยั บ ตามต อ งการ ซึ่ ง ตรงนี้ ก็ คื อ
เปนสัญ ญาณไฟฟ า นั่นเอง จึงทําใหสามารถตรวจจับคลื่นสัญญาณดั ง กลาวไดเพื่อ วิ เคราะห การทํา งานของกลา มเนื้ อ
โดยสัญญาณที่สงออกจาก MYO มายังคอมพิวเตอรนั้นจะเปนสัญญาณ Bluetooth

ลัยร
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ภาพที่ 4 Myo armband sensor by Thalmic labs (Karen Tatarian และคณะ, 2018)

ภาพที่ 5 การทํางานของกลามเนื้อแขน (BY. FIVELIFE, 2016; กานดา ใจภักดี, 2531)
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P = ( [ X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ X6+ X7+ X8 ] * 100) / N --------------------------- สมการที่ 1
เมื่อ
P แทน รอยละ
X แทน จํานวนขอมูล (คาเลขที่รับ) ที่ตองการนํามาหาคารอยรอยละ
N แทน จํานวนเซ็นเซอรทั้งหมดใน MYO
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เริ่มตน
ลอคอิน

ตรวจสอบผูใชงาน

แสดงรายชื่อผูเขารับบริการ
รับคาจาก MYO
(8 เซ็นเซอร)

No

“Normal”

คา > 66

Yes

“Alert”

ชภัฏ

เก็บคา เขา
ฐานขอมูล
จบ

ภาพที่ 6 ภาพการทํางานของระบบ (Flowchart)
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ในสวนทายสุดของการประเมินนั้น ผลงานวิจัยฉบับนี้ใชการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ โดยแบง
การประเมิน 2 ดาน คือ ดานของเนื้อหาการแสดงผลและการประเมินความแมนยําในการใชงานในการประเมินคารับคา
ความแข็งแรงของกลามเนื้อชวงตนแขนจากแบบสอบที่ผา นการหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
(IOC)

ผลการพัฒนาและวิจัย
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ผลการพัฒนาระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้ อแขนด วยปลอกแขนอั จฉริ ยะระบบ
โดยลักษณะการสวมใส MYO แสดงในภาที่ 7 และการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานที่เกี่ยวของ แบงการใชงาน
ออกเปน 2 สวน ดังนี้
ผลการพัฒนาดานสวนตอประสานผูใช สามารถทําการเขาระบบที่แสดงผลการเขาใชงานไดทุกแพลตฟอร ม
เนื่องจากใชการออกแบบดวย Responsive Web Design รวมดวย โดยมีตัวอยางดังแสดงในภาพที่ 8
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลัยร
า

ชภัฏ

ภาพที่ 7 การสวมใส MYO กับผูรับบริการ

ภาพที่ 8 แสดงการเขาระบบ

มห
าวิท
ยา

ระบบสามารถเก็บสวนขอมูลของรับบริการ โดยสามารถดึงคาจาก MYO ดังแสดงในภาพที่ 9 โดยมีตัวเลือกใน
การจัดการผูรับบริการ ดังแสดงในภาพที่ 10 และภาพที่ 11

ภาพที่ 9 แสดงการดึงคาจาก MYO ของผูรับบริการ

613
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ภาพที่ 10 แสดงขอมูลภาพรวมของผูรับบริการ

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ระบบสามารถคนหา แกไขและลบขอมูล ผูเขาบริการทั้งหมดได โดยจากภาพที่ 6 มีแถบแสดงสถานะของความ
แข็งแรงของกลามเนื้อแชนสวนบน ผูตรวจสามารถประเมินทราบขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการ โดยคาที่รับจาก MYO
ทั้งหมด 8 คานั้นถูกนําไปจัดเก็บเขาฐานขอมูล เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบในกรณีผูรับบริการนั้นมีการติดตามผล ดังแสดง
ในภาพที่ 11 และสามารถออกรายงานโดยเลือกที่ “PDF Created Click here to Download” โดยแสดงในภาพที่ 12
ขอมูลที่แสดงขอมูลคือรหัสผูรับบริการ ชื่อผูรับบริการ คาเซ็นเซอรทั้งหมด 8 คา และสถานะของกลามเนื้อแขนที่ระบบ
ประเมิน

ภาพที่ 11 แสดงขอมูลเปรียบเทียบขอมูลการเขารับบริการ
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ภาพที่ 12 แสดงหนาตางแสดงการสั่งพิมพรายงานขอมูลผูรับบริการ

ชภัฏ

ผลการวิจัยสวนของการประเมินผล การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 15 คน (แพทยผูเชี่ยวชาญ
และนักกายภาพบําบัด) จากแบบสอบที่ผานการหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) โดยประเมิน
2 ดาน คือ ดานเนื้อหาและการแสดงผล และดานความแมนยําในการใชงานในการรับ คา ความแข็งแรงของกลา มเนื้ อ
ชวงตนแขน โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาที่มีเกณฑวัดระดับ 1-5 มีคาตามตารางที่ 1 ดังนี้

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอตอระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยปลอกแขน
อัจฉริยะ
รายละเอียด
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
ดานเนื้อหาและการแสดงผล
1. ความเหมาะสมในการนําเสนอขอมูลเพื่อการวินิจฉัย
4.27
0.421
ดี
2. ความชัดเจนของเนื้อหาที่นําเสนอ
4.45
0.522
ดีมาก
3. ความนาสนใจของการนําเสนอ
4.15
0.415
ดี
4. ความสะดวกในการใชงาน – สอดคลองกับวัตถุประสงค
4.82
0.558
ดีมาก
ผลรวม
4.42
0.479
ดีมาก
ดานความแมนยําในการใชงานในการรับคาจาก MYO
93.33 %
1. ความนาเชื่อถือของเนื้อหา
4.65
0.542
ดีมาก
ผลรม
4.65
0.542
ดีมาก

สรุปผลและอภิปรายผล

งานวิจัยนี้ไ ดทํา การพั ฒนาระบบวิ เคราะหและเก็บ ข อ มูลความแข็งแรงของกลา มเนื้ อ แขนดว ยปลอกแขน
อัจฉริยะ โดยใช MYO เปนเซนเซอรที่วัดคา ความแข็ง แรงของกลามเนื้อ แขน โดยสงคาสัญญาณสัญ ญาณจาก MYO
ที่สงมายังระบบผานตัวรับสัญญาณที่อยูกับคอมพิวเตอร โดยการทดสอบชวงแรกในการออกแบบนั้น คาตัวแปลที่เปน
สิ่ งสํา คัญ คือ ค า เฉลี่ย ของความแข็ง แรงของกล ามเนื้ อแขน โดยการวิ เคราะห จากกลุ มตัว อย างที่ เป นกลุมบุ คคลที่ มี
กลามเนื้อปกติและกลุมตัวอยางผูที่มีปญ
 ญาดานกลามเนื้อ และนําคาเฉลี่ยที่ไดมาเปนคากลางในการวิเคราะหของระบบ
ที่ทางผูวิจัยพัฒนา โดยระบบแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สามารถชวยอํานวยความสะดวกใหแก
ผูบันทึกขอมูลรวมไปถึงผูใชงานทั่วไปดวย เพื่อประยุกตใชในการเปนระบบชวยสนับ สนุนการตัดสินใจ เพื่อดูคา ความ
แข็งแรงของกลมเนื้อแขน และแนวโนมการเปนโรคกลามเนื้อออนแรง
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รำไ
พพ
รรณ
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จากการประเมินผลความพึงพอใจการใชงานระบบ ดานเนื้อหาและการแสดงผล พบวามีระดับความพึงพอใจ
โดยรวม มีคาเฉลี่ย เทากั บ 4.42 เมื่อเทียบกับ เกณฑ จะเห็ นไดวา อยูในเกณฑความพึงพอใจมากที่ สุด และด านความ
นาเชื่อถือของเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 เมื่อเทียบกับเกณฑจะเห็นไดวาอยูในเกณฑความพึงพอใจมากที่สุด โดยดาน
ความแมนยําในการใชงานในการรับคาความแข็งแรงของกลามเนื้อชวงตนแขน รอยละ 93.33 (จากกลุมตัวอยาง 30 คน
MYO และระบบประเมินถูกตอง 28 คน)

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. สามารถทําปลอกแขนอัจฉริยะขึ้นมา ในกลุมผูท่ีศึกษาอุปกรณเกี่ยวกับเซนเซอรวัดสัญญาณจากกลามเนื้อ
เนื่องจากอุปกรณปลอกแขนอัจฉริยะ (MYO) มีราคาคอนขางสูง และมีความบอบบางในตัวรับสัญญาณ
2. ควรเพิ่มกลุมตัวอยางในการหาคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน และเก็บคาจากแขนเพิ่มเติมในขาง
ที่ไมถนัดจากกลุมตัวอยาง เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหหาคากลางของเฉลี่ยในการวิเคราะหใหแมนยํามากขึ้น

เอกสารอางอิง

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ
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ผลของการใชนํา้ พริกแกงปาแสนตุงตอคุณภาพของเบอรเกอรไก
Effects of Using Saentung Spicy Curry Paste on the Quality
of Chicken Burger
พรชัย เหลืองวารี*, หยาดรุง สุวรรณรัตน, นภาพร จิตตศรัทธา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 22000
*Corresponding Author E-mail: pornchai.l@rbru.ac.th

บทคัดยอ

ลัยร
า

ชภัฏ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดา นเคมี
กายภาพ และตนทุนในการผลิตเบอร เกอรไ ก โดยใชระดั บของน้ําพริกแกงปา แสนตุง 5 ระดั บ ไดแก 0, 30, 60, 90
และ 120 กรัม ตอกิโลกรัมของเนื้อ (น้ําหนัก/น้ําหนั ก) วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design
(CRD) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา เมื่อเบอรเกอรไกผานกระบวนการปรุงสุกแลว ทําการสุมตัวอยางเพื่อศึกษาคุณภาพทางดาน
เคมี ไดแก ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถา พลังงาน และวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) คุณภาพทางดานกายภาพ ได แก
ค า ความเป นกรดด า ง (pH) เปอรเ ซ็ นต ก ารสู ญ เสี ย น้ํ า หนั ก หลั ง การปรุ ง สุ ก (% cooking loss) และสี ผิ ว ภายนอก
ของผลิตภัณฑ (คาความสวาง ; L*, คาสีแดง ; a* และคาสีเหลือง ; b*) และตนทุนในการผลิต จากผลการทดลองพบวา
เบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีปริมาณความชื้นไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สวนเบอรเกอรไกที่ใชน้ําพริกแกงปา
แสนตุงในระดับที่สูงขึ้น พบวามีปริมาณโปรตีนลดลง แตมีปริมาณไขมัน เยื่อใย และเถาสูงขึ้น (P<0.05) คาพลังงาน และ
aw ของเบอรเกอรไก มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) คา pH ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง
6.15-6.18 ในสวนของ % cooking loss และคา L* มีคาลดลง เมื่อใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในระดับที่สูงขึ้น (P<0.05)
เมื่อคํานวณตนทุนของเบอรเกอรไกที่ยังไมผา นกระบวนการปรุงสุกตอ น้ําหนั ก 1 กิโลกรัมของวัตถุ ดิบ เนื้ อที่ ใช พบวา
เบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงขึ้น สงผลตอตนทุนในการผลิตสูงเพิ่มขึ้นตามลําดับ
คําสําคัญ: น้ําพริกแกงปาแสนตุง, เบอรเกอรไก, คุณภาพ
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This research aimed to study the effects of the Saentung spicy curry paste at different levels
to the chemical and physical quality and the production cost of the chicken burger. The experiment
was carried out by using 5 levels of the Saentung spicy curry paste included 0, 30, 60, 90 and 120 g
per a kilo of meat (w/w). The experimental design of this research was Completely Randomized Design
(CRD) and each experiment was done with 3 replications. When chicken burgers were cooked, the
products were taken for analyzing the chemical quality namely moisture, protein, fat, fiber and ash
content, energy and water activity (aw); physical quality namely pH, % cooking loss, products color (L*
a* b*) and production cost. The results showed that the moisture content of chicken burgers had no
statistically significant difference (P>0.05). The protein content was decreased but fat, fiber, and ash
content were increased when adding Saentung spicy curry paste in chicken burgers (P<0.05) at higher
level. For the energy and aw of chicken burgers had no statistically significant difference (P>0.05). The
pH of chicken burgers was approximately 6.15-6.18. The cooking loss percentage and L* decreased
when using more curry paste. For the production cost of uncooked chicken burgers per a kilo of meat,
it was found that the chicken burgers with more level of curry paste affected the production cost
increase respectively.
Keywords: Saentung spicy curry paste, Chicken burger, Quality
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ในปจจุบันจะเห็นไดวา เบอรเกอรเปนผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่มีจําหนายในทองตลาดทั่วไป และไดรับความนิยม
จากผูบริโภคแพรหลายไปทั่วโลก วรัญญา แจมศรี และอิทธิกร ขําเดช (2556) รายงานไววา เบอรเกอรจัดเปนอาหารจาน
ด วน ที่เตรียมขึ้นมาจํา หนายแกผูบ ริโภค เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยั ดเวลา และสามารถรับ ประทานได ทั นที
เบอรเกอรที่จําหนายในทองตลาดโดยทั่วไป ผูผลิตจะใชเนื้อสัตวชนิดตาง ๆ เปนวัตถุดิบในการผลิต ไดแก เนื้อโค เนื้อสุกร
เนื้อไก เนื้อปลา เนื้อกุง และเนื้อปู เปนตน แตอยางไรก็ตาม เบอรเกอรที่มีจําหนายในทองตลาดนั้น รสชาติยังไม เปนที่
นิยมของผูบริโภคคนไทยบางกลุม เนื่องจากคนไทยบางกลุมชอบอาหารที่มีรสชาติเผ็ดรอน มีกลิ่นหอมเครื่องเทศ ผูวิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเบอรเกอรจากเนื้อไกกระทง โดยใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง และใชหนังไกทดแทนไขมันจากสัตวชนิด
อื่น ๆ สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกใชเนื้อไกกระทง และหนังไก เปนวัตถุดิบ ในการแปรรูปเปนเบอรเกอรนั้น เนื่องจากเนื้ อไก
กระทงมีคุณคาทางโภชนาการสูง หาซื้อไดงาย และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตวชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่แปร
รูปจากเนื้อไก ไมมีขอจํากัดของกลุมผูบริโภคทางดานศาสนา อรวรรณ ชินราศี (2547) ยังรายงานไววา อุตสาหกรรม
การผลิตไกกระทงในประเทศไทย กําลังขยายตัวอยางกวางขวาง เนื่องจากเปนการลงทุนในระยะสั้น และใหผลตอบแทน
เร็วกวาการเลี้ยงสัตวชนิดอื่น ๆ โดยในปจจุบันใชระยะเวลาในการเลี้ยงเพียง 5-7 สัปดาห ก็สามารถจับจําหนายไดแลว
นอกจากนี้ นินนาท ชินประหัษฐ (2562) รายงานไววา เนื้อไกมีปริมาณโปรตีนสูงมากตั้งแต 20-23 เปอรเซ็นต นอกจากนี้
ยังมีวิตามิน และแรธาตุชนิดตาง ๆ อีกดวย
น้ําพริกแกงปาแสนตุง เปนสูตรน้ําพริกแกงปาของคนในทองถิ่น ตําบลแสนตุ ง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
โดยลักษณะของน้ําพริกแกงปาแสนตุงจะมีสีออกเขียว เนื่องจากใชพริกขี้หนูสดสีเขียวเปนวัตถุดบิ กนกวรรณ สาโรจนวงศ
(2560) รายงานไววา น้ําพริกแกงปาแสนตุงเปนน้ําพริกแกงปาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด และเปนที่นิยมของคนในทองถิ่น
นํามาใชแกงปา สําหรับบริโภคในครัวเรือน และจําหนายในทองถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื่องดวยมีกลิ่นรสชาติ
ของพริกแกงเผ็ดรอน หอมเครื่องเทศ และมีเอกลักษณเฉพาะตัว นอกกจากนี้น้ําพริกแกงปาแสนตุง ยังใชพืชสมุนไพร
และเครื่องเทศในทองถิ่นภาคตะวันออก ที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง เมื่อเทียบกับสวนผสมของน้ําพริกแกง
ชนิดอื่น ๆ เชน ใชพริกขี้หนูสดสีเขียว ดอกผักชี ไร ดอกผักชีฝรั่ง ดอกกะเพรา ขิงแหง เรวหอม ดีปลี กานพลู โปยกั๊ ก
เม็ดยี่หรา เมล็ดในลูกกระวาน เปนตน ดวยสวนผสมของน้ําพริกแกงปาแสนตุง ที่มีพืชสมุนไพรและเครื่องเทศหลากหลาย
ชนิดนั้น จึงทําใหน้ําพริกแกงปาแสนตุงมีกากใยอาหาร แรธาตุ และวิตามินสูงเกือบทุกชนิด เมื่อนํามาแกงปาเปนอาหาร
เพื่อบริโภค ก็จะชว ยปรับ สมดุ ลรา งกาย ขับลม แกทอ งอื ดท อ งเฟ อ ช วยลดความดั นโลหิ ต ฆ าพยาธิ เชื้อแบคที เ รี ย
และมีคุณสมบัติอาหารเปนยาอีกดวย
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่ศึกษา ผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุ งที่ ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดา นเคมี
กายภาพ และตนทุนในการผลิตเบอรเกอรไก ผูวิ จัยหวังวา ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป นแนวทาง ในการเพิ่ มมู ลคา
ของเนื้ อ ไก กระทง หนั งไก พื ชสมุ นไพรท อ งถิ่ นที่ ใ ช เปนส วนประกอบในน้ํา พริ กแกงป า แสนตุ ง และยั ง เป น แนวทาง
ในการผลิตเบอรเกอรไกท่มี ีกลิ่นรสชาติเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีคุณคาทางอาหารสูง เปนที่นิยมของผูบริ โภคที่ ชอบ
อาหารรสชาติเผ็ดรอน มีกลิ่นหอมเครื่องเทศและสมุนไพร นอกจากนี้ยังเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาเปนอาหารฮาลาล
(halal) เพื่อจําหนายในทองตลาดไดตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมี กายภาพ และต นทุ น
ในการผลิตเบอรเกอรไก

วิธีดําเนินการวิจัย

การเตรียมวัตถุดิบเนื้อสัตว
นําชิ้นสวนเนื้อหนาอกไกกระทง และหนังไก ซึ่งเลือกซื้อมาจากบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
จันทบุรี มาลางทําความสะอาด จากนั้นทําการลอกหนังของชิ้นสวนเนื้อหนาอกไกกระทงออกจากกัน นําเนื้อไกและหนั ง
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ไกมาบดดวยเครื่องบดเนื้อ จากนั้นนําไปแชในตูเย็นอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการทําเบอรเกอรไก
ตอไป
การเตรียมน้ําพริกแกงปาแสนตุง
การเตรียมน้ําพริกแกงปาแสนตุงนั้น โดยการเลือกซื้อวัตถุดิบพื ชสมุ นไพร ที่ใชเปนสวนประกอบในสู ตรของ
น้ําพริกแกงปาแสนตุง จากตลาดสวนมะมวง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ตลาดสดในชวงเชา) และวัตถุ ดิบพื ช
สมุนไพรบางชนิด เลือกซื้อมาจากบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี นําวัตถุดิบพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ
มาล างทํ าความสะอาด และตํา ใหละเอียด โดยวัตถุดิบที่ ใชเป นส ว นประกอบในสู ตรน้ํ า พริ กแกงป า แสนตุง ดั งแสดง
ในตารางที่ 1 เมื่อ ตํ า ส วนผสมของน้ํ า พริกแกงป า แสนตุง ให ละเอี ยดเข ากันดี แล ว จากนั้ น นํ า น้ํ า พริ กแกงป า แสนตุ ง
ใสกระปุ กพลาสติกปด ฝาใหมิ ดชิด และเก็ บ รักษาไว ในตู เย็นอุ ณหภู มิ 0-4 องศาเซลเซีย ส เพื่ อ นํ า มาใช เป น วั ตถุ ดิบ
ในการทําเบอรเกอรไกตอไป
การเตรียมตัวอยางเบอรเกอรไก
ในการศึกษาระดับ การใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง ตอคุณภาพทางเคมี และกายภาพของเบอร เกอรไก โดยใช
ระดับของน้ําพริกแกงปาแสนตุง 5 ระดับ ในการทําเบอรเกอรไก ไดแก 0, 30, 60, 90 และ 120 กรัม (น้ําหนัก/น้ําหนัก)
ตอกิโลกรัมของเนื้อตามลําดับ ทําการทดลอง 3 ซ้ํา การเตรียมตัวอยางเบอรเกอรไก ในแตละกลุมการทดลอง ใชสูตร
และวิธีการดัดแปลงจาก จุฑารัตน เศรษฐกุล และพรรณิภา ศิวะพิรุฬหเทพ (2555) สูตรดังแสดงในตารางที่ 2 ขั้นตอน
ในการเตรียมตัวอยางเบอรเกอรไก กระทําโดยผสมเนื้อไก หนังไก และเกลือ เขาดวยกันกอนแลวนวดใหเหนียว จากนั้นใส
เครื่องปรุงรส และไขไก นวดตอจนสวนผสมเหนียวเขากันไดดีคอย ๆ เติมนมสดลงไปนวดผสมจนสวนผสมเหนียวจับ ตัว
ใสเ กล็ ดขนมป ง ใส หอมใหญผัด จากนั้ นใส ป ริม าณของน้ํ า พริก แกงป า แสนตุ ง ของแต ละกลุ ม การทดลองตามลํ า ดับ
คลุกและนวดสวนผสมใหเขากัน จากนั้นนํามาปนเปนชิ้นเบอรเกอรไก แตละชิ้นมีลักษณะกลมแบน มีเสนผาศู นย กลาง
ประมาณ 2.5 นิ้ว แตละชิ้นมีน้ําหนัก 60 กรัม เทา ๆ กัน จากนั้นนําไปผานกระบวนการปรุงสุกดวยการนึ่ง ใชระยะเวลา
ในการนึ่งให สุกประมาณ 20 นาที นับจากน้ํา เดือด (โดยเมื่อนึ่งระยะเวลาผานไปครบ 10 นาที ทําการกลั บด า นของ
เบอรเกอรไก และนึ่งตออีก 10 นาที) วัดอุณหภูมิใจกลางของเบอรเกอรไกแตละชิ้ น ตองไมตํ่ากวา 72 องศาเซลเซียส
แสดงว า เบอร เ กอร ไ ก ผ า นกระบวนการปรุ ง สุ ก แล ว จากนั้ น ทํ า การสุ ม ตั ว อย า ง เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพทางด า นเคมี
และกายภาพตอไป
การศึกษาคุณภาพทางเคมี
ทําการสุมตัวอยางเบอรเกอรไก แตละกลุ มการทดลอง ที่ผานกระบวนการปรุงสุ กดว ยการนึ่งแลว มาศึกษา
คุณภาพทางเคมี ไดแก ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถา ตามวิธีการของ (AOAC, 2000) วิเคราะหคาพลังงาน
โดยใชเครื่องวิเคราะหหาคาพลังงานความรอน (Bomb Calorimeter ; IKA, Germany) วิเคราะหคาวอเตอรแอคติวิตี้
(aw) โดยใชเครื่องวิเคราะหหาคาวอเตอรแอคติวิตี้ (MS1 AW ; Novasina, Switzerland)
การศึกษาคาความเปนกรดดาง (pH)
ทําการสุมตัวอยางเบอรเกอรไก แตละกลุมการทดลอง ที่ผานกระบวนการปรุงสุกดวยการนึ่งแลว มาตัวอยางละ
10 กรัม บดใหละเอียดแลวเติมน้ํากลั่นลงไป 10 มิลลิลิตร คนใหเขากัน จากนั้นนําไปวัดคา pH ดวยเครื่อง pH meter
(Mettler Toledo AG-8063, Switzerland) โดยดัดแปลงวิธีการจาก (นภา โลหทอง, 2529)
ตารางที่ 1 แสดงสูตรของน้ําพริกแกงปาแสนตุง
วัตถุดิบ
พริกขี้หนูเขียว
เกลือ
ขาแกหั่นละเอียด
ตะไครซอย
ผิวมะกรูดหั่นละเอียด
เม็ดพริกไทยดํา

ปริมาณ (กรัม)
80
5
3
50
6
8
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ตารางที่ 2 แสดงสูตรของเบอรเกอรไกปริมาณ 2 กิโลกรัม
วัตถุดิบ
เนื้อหนาอกไกลอกหนัง
หนังไก
ไขไก
เกลือ
ผงชูรส
นมสด
พริกไทยบด
หอมใหญผัด
เกล็ดขนมปง
ซอสปรุงรส
ที่มา : ดัดแปลงจาก จุฑารัตน เศรษฐกุล และพรรณิภา ศิวะพิรุฬหเทพ (2555)

มห
าวิท
ยา

50
12
14
3
1.7
1.8
20
10
1
1
1.6
0.6
1.3
0.07

รำไ
พพ
รรณ
ี

กระเทียมไทย
เรวหอมหั่นละเอียด
ขิงแหงหั่นละเอียด
ดอกผักชีฝรั่งหั่น
ดอกผักชีไร
ดอกกะเพรา
หอมแดงหั่น
กะป
ลูกผักชีคั่วปน
เม็ดยี่หราคั่วปน
ดีปลีค่วั ปน
กานพลูคั่วปน
โปยกั๊กคั่วปน
เมล็ดในลูกกระวานคั่วปน
ที่มา : ดัดแปลงจาก กนกวรรณ สาโรจนวงศ (2560)

ปริมาณ (กรัม)
1,200
800
2 ฟอง
28
6.4
240
14
272
136
2 ซอนโตะ

การศึกษาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการปรุงสุก (% cooking loss)
โดยนําตัวอยางเบอรเกอรไก ของแตละกลุมการทดลอง ที่ผานการนวดสวนผสมในสูตรเขากันดีแลว นํามาชั่ง
น้ําหนักกอนการปรุงสุกดวยการนึ่ง บันทึกเปนน้ําหนักเริ่มตน (C1) จากนั้นนําตัวอยางของแตละกลุมการทดลอง มาปน
เปนชิ้นเบอรเกอรไก จากนั้นนําไปผานกระบวนการปรุงสุกดวยการนึ่ง ใชระยะเวลาในการนึ่งใหสุกประมาณ 20 นาที
จับเวลาจากน้ําเดือด จากนั้นทําการวัดอุณหภูมิใจกลางของเบอรเกอรไกแตละชิ้น ตองมีอุณหภูมิใจกลางไมต่ํากว า 72
องศาเซลเซียส แสดงวาเบอรเกอรไกแตละชิ้น ผานกระบวนการปรุงสุกแลว หลังจากนั้นนําออกมาทิ้งไวใหเย็น แลวนําไป
ชั่ ง น้ํ า หนักหลั ง การปรุ งสุ ก (C2) คํ า นวณหาค าเปอร เซ็ น ตการสู ญ เสี ย น้ํา หนั ก หลัง การปรุ ง สุ ก ดั ดแปลงจากวิ ธี ก าร
ของ Devine, Wahlgren and Tornberg (1999) โดยใชสูตร
% cooking loss = (C1 - C2) / C1 × 100
การศึกษาคาสี
ทําการสุมตัวอยางเบอรเกอรไก แตละกลุมการทดลอง ที่ผานกระบวนการปรุงสุกดวยการนึ่งแลว มาวัดสีผิว
ภายนอกของเบอร เ กอร ไ ก โดยสุม ทํา การวั ด สี ตัวอยา งละ 3 ตํ าแหน ง ด ว ยเครื่ อ งวั ดสี (CR-410, Konica Minolta
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Sensing Inc., Japan) เก็บขอมูลแตละตัว อยา ง บันทึกคาสี ไดแก คาความสวาง (lightness, L*) คาสีแดง (redness,
a*) และคาสีเหลือง (yellowness, b*)
การศึกษาตนทุนในการผลิต
การศึกษาตนทุนในการผลิตของเบอรเกอรไ ก แตละกลุม การทดลองในครั้งนี้ โดยคํานวณตนทุ นในการผลิ ต
จากราคาของเนื้อหนาอกไก หนังไก น้ําพริกแกงปาแสนตุง และวัตถุดิบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตเบอรเกอรไก (แตไมไดนํา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับตนทุนในการผลิตดานอื่น ๆ มาคํานวณรวมดวย) โดยคํานวณออกมาเปนตนทุนในการผลิตเบอรเกอร
ไก ที่ยังไมผานกระบวนการปรุง สุกตอ สูตรของเบอร เกอรไก 1 กิโลกรั ม และเปรีย บเทียบความแตกต างของต น ทุ น
ในการผลิตเบอรเกอรไกของแตละกลุมการทดลอง
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การศึกษาในครั้งนี้วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) นํา ผลการศึกษาใน
ดานตาง ๆ มาวิเคราะหขอมูลโดยใช Analysis of Variance วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
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จากการศึกษาผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมี กายภาพ และตนทุน
ในการผลิตเบอรเกอรไก โดยมีผลการวิจัยดังตอไปนี้
คุณภาพทางดานเคมี
จากการศึกษาผลของการใชน้ําพริกแกงปา แสนตุงที่ระดับ ต าง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมีข องเบอร เกอร ไก
ดังแสดงในตารางที่ 3 พบวาเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีปริมาณความชื้ นอยู ระหวาง 60.64-63.17 เปอร เซ็ นต
โดยมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม มีปริมาณ
โปรตีนสูงที่สุด มีคาเทากับ 16.16 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับเบอรเกอรไก กลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ
โดยมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม มีปริมาณ
ไขมันต่ําที่สุด มีคาเทากับ10.95 เปอรเซ็นต สวนเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในระดับที่สูงขึ้น มีปริมาณ
ไขมันเปนองคประกอบสูงขึ้นตามลําดับ (P<0.05) เบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 90 กรัม มีปริมาณเยื่อใย
สูงที่สุด มีคาเทากับ 1.17 เปอรเซ็นต สวนเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม มีปริมาณเยื่อใยต่ําที่สุด
มี คา เทา กับ 0.32 เปอร เซ็นต (P<0.05) เบอรเกอรไก กลุ ม ที่ ใช น้ํ า พริกแกงป า แสนตุ ง ในระดั บ ที่ สูง ขึ้ น มี ป ริม าณเถ า
เปนองคประกอบสูงขึ้นตามลําดับ (P<0.05) คาพลังงานของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง 2,246.712,309.59 cal/g (P>0.05) คา aw ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง 0.89-0.93 (P>0.05)

มห
าวิท
ยา

ตารางที่ 3 ผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมีของเบอรเกอรไก (mean±SD)
ปริมาณน้ําพริกแกงปาแสนตุง (กรัม)
ลักษณะที่ศึกษา
0
30
60
90
120
ความชื้น (%)
61.33±2.17
62.48±3.65
60.92±3.22
63.17±0.17
60.64±1.67
a
b
bc
c
โปรตีน (%)
16.16±0.27
15.43±0.43
15.15±0.08
14.83±0.02
14.84±0.13c
ไขมัน (%)
10.95±0.16b
11.53±0.26ab
11.75±0.63a
12.06±0.45a
12.28±0.29a
เยื่อใย (%)
0.32±0.16b
0.48±0.27b
0.89±0.04a
1.17±0.09a
1.13±0.18a
เถา (%)
2.10±0.03c
2.12±0.02c
2.26±0.05bc
2.42±0.29ab
2.56±0.12a
พลังงาน (cal/g) 2,309.59±31.56 2,304.60±17.69 2,246.71±52.85 2,248.55±20.26 2,269.58±7.94
aw
0.93±0.01
0.90±0.02
0.89±0.02
0.90±0.02
0.90±0.01
a,b,c
อักษรที่แตกตางกันในแถวแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

621
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

รำไ
พพ
รรณ
ี

คุณภาพทางดานกายภาพ
จากการศึกษาผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานกายภาพของเบอรเกอรไก
ดังแสดงในตารางที่ 4 พบวา คา pH ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง 6.15-6.18 โดยมีคา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 90 กรัม มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก
หลั งการปรุ งสุก ต่ําที่สุด มีคาเทากับ 15.48 เปอรเซ็ นต สวนเบอร เ กอรไก กลุ มที่ ใช น้ํา พริ กแกงป าแสนตุ ง 0 กรั ม มี
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการปรุงสุกสูงที่สุด มีคาเทากับ 18.59 เปอรเซ็นต (P<0.05) ในสวนคาสีผิวดานนอก
ของผลิตภัณฑเบอรเกอรไกแตละกลุมการทดลอง ที่ผานกระบวนการปรุงสุกดวยการนึ่งแลว พบวาเบอรเกอรไกกลุมที่ใช
น้ํ า พริ กแกงป า แสนตุ ง ในปริ มาณที่สูง ขึ้ น สง ผลให มี คาสี L* และ b* มี คา ลดต่ํา ลง (P<0.05) ในส วนค า สี a* มี ค า
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง

ชภัฏ

ตารางที่ 4 ผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานกายภาพของเบอรเกอรไก (mean±SD)
ปริมาณน้ําพริกแกงปาแสนตุง (กรัม)
ลักษณะที่ศกึ ษา
0
30
60
90
120
a
ab
bc
bc
pH
6.18±0.01
6.17±0.02
6.16±0.01
6.16±0.01
6.15±0.01c
Cooking loss (%) 18.59±1.19a
17.82±0.49ab 16.60±0.51bc
15.48±0.37c
15.86±1.50c
L* (lightness)
60.94±0.82a
57.80±1.38b
53.60±1.40c
52.52±0.69c
52.38±1.72c
a* (redness)
4.07±0.27
4.05±0.30
4.42±0.34
4.54±0.17
4.65±0.27
b* (yellowness) 24.81±0.73a
22.91±0.51b
22.30±1.05b
21.77±0.86b
22.22±0.87b
a,b,c
อักษรที่แตกตางกันในแถวแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

ลัยร
า

การคํานวณตนทุนการผลิต
ผลของการใชน้ํา พริ กแกงปา แสนตุ งที่ร ะดั บ ต า ง ๆ ต อตนทุ นการผลิ ตเบอร เ กอร ไ ก โดยคํา นวณจากราคา
ของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเบอรเกอรไกสูตร 1 กิโลกรัม ของเบอรเกอรไกแตละกลุมการทดลอง ที่ยังไมผานกระบวนการ
ปรุงสุก ดังแสดงในตารางที่ 5 พบวาเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม มีตน ทุนในการผลิตต่ําที่สุดเทากับ
86 บาท ในสวนของเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 120 กรัม ตอ 1 กิโลกรัมของเนื้อ มีตนทุนในการผลิตสูง
ที่สุด เมื่อเทียบกับกลุมอื่น ๆ มีคาเทากับ 134 บาท
ตารางที่ 5 ผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอตนทุนการผลิตเบอรเกอรไกสูตร 1 กิโลกรัม คํานวณจาก
ราคาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเบอรเกอรไก โดยยังไมผานกระบวนการปรุงสุก

มห
าวิท
ยา

วัตถุดิบ

เนื้อหนาอกไก
หนังไก

เครื่องปรุงชนิดตาง ๆ

น้ําพริกแกงปาแสนตุง
รวมตนทุนในการผลิต

พริกแกง
0 กรัม
33
23
30
0
86

ราคาของวัตถุดิบแตละกลุมการทดลอง (บาท/กิโลกรัม)
พริกแกง
พริกแกง
พริกแกง
30 กรัม
60 กรัม
90 กรัม
33
33
33
23
23
23
30
30
30
12
24
36
98
110
122

หมายเหตุ : เนื้อหนาอกไกราคากิโลกรัมละ 54 บาท, หนังไกราคากิโลกรัมละ 56 บาท
และน้ําพริกแกงปาแสนตุงกิโลกรัมละ 400 บาท (ราคาอางอิงจากทองตลาดทั่วไป)
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พริกแกง
120 กรัม
33
23
30
48
134
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สรุปและอภิปรายผล
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สรุปผล
จากการศึกษาผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมี กายภาพ และตนทุน
ในการผลิตเบอรเกอรไก จากผลการศึกษาสรุป ไดวา เบอรเกอรไก ทุ กกลุมการทดลอง มีปริมาณความชื้ น คาพลังงาน
คา aw และคา a* ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สวนเบอรเกอรไกที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในระดับที่สูงขึ้น สงผลให
มีปริมาณโปรตีนลดลง แตมีปริมาณไขมัน เยื่อใย และเถาสูงขึ้น (P<0.05) คา pH ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง
มีคาอยูระหวาง 6.15-6.18 ในสวน % cooking loss คา L* และคา b* มีคาลดลง เมื่อใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในระดับ
ที่สูงขึ้น (P<0.05) เบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงขึ้น สงผลใหมีตนทุนในการผลิตสูงเพิ่ มขึ้ น
ตามลําดับ
อภิปรายผล
ผลจากการศึ กษาการใช น้ํ าพริ ก แกงป า แสนตุ ง ระดับ ต า ง ๆ ในเบอร เ กอร ไ ก พบว า เบอร เ กอร ไ ก ทุ ก กลุ ม
การทดลอง มีคาปริมาณความชื้นไมแตกตางกันทางสถิติ แตจะเห็ นไดวา เบอรเกอรไก กลุมที่ใชน้ําพริ กแกงปาแสนตุง
ในระดับที่สูงขึ้น มีปริมาณโปรตีนลดลง แตมีปริมาณไขมัน เยื่อใย และเถาสูงขึ้นนั้ น เนื่องมาจากน้ําพริกแกงปาแสนตุง
มีปริ มาณเยื่ อใยเป นองคประกอบอยู สูง เพราะวาน้ํา พริกแกงป าแสนตุ ง มีสวนผสมของพื ชสมุ นไพร และเครื่ อ งเทศ
หลากหลายชนิด เมื่อใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงกับเบอรเกอรไกในปริมาณที่สูงขึ้น จึงสงผลใหเบอรเกอรไกมีปริมาณโปรตีน
ลดลง แตมีปริมาณไขมัน เยื่อใย และเถาสูงขึ้น กนกวรรณ สาโรจนวงศ (2560) ไดรายงานไววา พืชเครื่องเทศสมุ นไพร
ที่ใชเปนวัตถุดิบ ในการทําน้ําพริกแกงปาแสนตุงนั้น มีความหลากหลายกวาน้ําพริกแกงชนิดอื่น ๆ และเปนพืชเครื่องเทศ
สมุนไพรในทองถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย ดังแสดงรายละเอียดของสูตร น้ําพริกแกงปาแสนตุงในตารางที่ 1
ในส ว นของเบอรเ กอร ไ ก ที่ ใ ช น้ํ า พริ ก แกงป า แสนตุ งในระดั บ ที่ สูง ขึ้ น มี ป ริ ม าณไขมั น ที่ สู ง ขึ้ นตามไปด ว ย
อาจเนื่ อ งมาจากปริ ม าณไขมั น มาจากวั ต ถุ ดิบ พื ช เครื่ อ งเทศสมุ น ไพร ที่ เ ป นส ว นผสมของน้ํ า พริ ก แกงป า แสนตุ ง
เมื่อเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง ในระดับที่สูงขึ้น สงผลใหมีปริมาณไขมันเปนองคประกอบที่สูงขึ้นตามไป
ดวย ในสวนของปริมาณเถาที่สูงขึ้นของเบอรเกอรไก กลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงขึ้นนั้น แสดงใหเห็นวา
เบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงขึ้น สงผลใหมีแรธาตุชนิดตาง ๆ เปนองคประกอบในปริมาณ
ที่สูงเพิ่มขึ้นดวยตามลําดับ อยางไรก็ตาม ในสวนคาพลังงานของเบอรเกอรไก ที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในระดับตาง ๆ
มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ นอกจากนี้ สายใจ จริยาเอกภาส (2559) ไดศึกษาการใชใบตําลึง และผักโขม ที่ผานการตม
แลวผสมในเบอรเกอรหมูปริมาณรอยละ 7 พบวา เบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย
และเถา เทากับ 63.58, 17.18, 16.55, 0.32 และ 1.66 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในสวนของเบอรเกอรหมูผสมใบผักโขมมี
ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่ อ ใย และเถ า เทา กั บ 58.73, 18.60, 20.07, 0.49 และ 1.65 ตามลํ า ดั บ จากผล
การศึกษาองคประกอบทางเคมี ของเบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง และผักโขม เมื่อเทียบกับองคประกอบทางเคมี ของการใช
น้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ของเบอรเกอรไก ดังแสดงในตารางที่ 3 จะเห็นไดวา เบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริ ก
แกงป าแสนตุงในระดับ ตาง ๆ มีปริมาณความชื้นที่ใกลเคี ยงกั บ เบอรเกอรหมูผสมใบตํ าลึ ง และผั กโขม แต มีปริมาณ
โปรตีน และไขมันต่ํากวา เบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง และผักโขม แสดงให เห็ นว าเบอรเกอรไก กลุมที่ใชน้ําพริ กแกงป า
แสนตุงในระดับตาง ๆ จากสูตรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้มีปริมาณโปรตีน และไขมันเปนองคประกอบอยูต่ํากวาสูตรของ
เบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง และผักโขม ในสวนของปริมาณเยื่อใยของเบอรเกอรไก กลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม
มีปริมาณเยื่อใยเทากับเบอรเกอรหมูใบตําลึง ในสวนของเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 30 กรัม มีปริมาณ
เยื่อใยใกลเคียงกับเบอรเกอรหมูใบผักโขม แตเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 60-120 กรัม มีปริมาณเยื่อใย
สูงกวาเบอรเกอรหมูใบตําลึง และผักโขม แสดงใหเห็นวาเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 60-120 กรัม จาก
สูตรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ มีปริมาณเยื่อใยเปนองคประกอบสูงกวาสูตรของเบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง และผักโขมที่ผาน
การตมแลวปริมาณรอยละ 7 นอกจากนี้ เบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลองจากการศึกษาในครั้งนี้ มีปริมาณเถาสูงกวาเบอร
เกอรหมูใบตําลึง และผักโขม แสดงใหเห็นวาเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลองจากสูตรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ มีปริมาณ
เถาเปนองคประกอบ สูงกวาสูตรของเบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง และผักโขมที่ผานการตมแลวปริมาณรอยละ 7 ซึ่งปริมาณ
เถาที่สูงขึ้นของเบอรเกอรไก กลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงขึ้นนั้น แสดงใหเห็นวา เบอรเกอรไกกลุ มที่ใช
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น้ํ าพริกแกงป าแสนตุง ในปริ มาณที่สูง ขึ้ น สงผลใหมีแ รธ าตุ ช นิดตา ง ๆ เปนองคป ระกอบในปริ มาณที่ สูง เพิ่ มขึ้ นด ว ย
ตามลําดับ
คา aw ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง 0.89-0.93 ซึ่งพิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา
รัตนาปนนท (ม.ป.ป) รายงานวา aw เปนคาที่แสดงระดับพลังงานของน้ํา ที่มีความสําคัญตออายุการเก็บรักษา การเสื่อม
เสีย และความปลอดภัยของอาหาร คา aw มีคาตั้งแต 0-1 ซึ่งอาหารสดเปนอาหารที่เนาเสียงาย มีคา aw มากกวา 0.85
เมื่อคํานึงถึงค า aw ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลองที่ตรวจวัดได เบอร เกอรไ ก ทุกกลุมการทดลอง จั ดอยู ในกลุม
อาหารสด ซึ่งเปนอาหารที่ เนา เสีย งา ย การที่ จะเก็ บ รักษาผลิ ตภั ณฑเบอร เกอรไ ก ใหมีอ ายุการเก็ บ รั กษาที่ ยาวนาน
ควรเก็บในที่อุณหภูมิตํา่ ในตูเย็น หรือการแชแข็ง และนํามาผานกระบวนการปรุงสุกอีกครั้งกอนบริโภค เบอรเกอรไก กลุม
ที่ใช น้ําพริกแกงปา แสนตุงในระดับ ตาง ๆ มีคา pH อยูระหว า ง 6.15-6.18 ซึ่งมี คา pH ต่ํา กว าการศึกษาของ วณิชยา
แพรดํา, เสาวนิต วุฒิไกรรัตน และศศิธร นาคทอง (2557) ไดทําการศึ กษา เบอรเกอรไกผสมเนื้ อไก แยกกระดู กด วย
เครื่อง ที่อายุการเก็บรักษา ดวยการแชแข็งตั้งแต 0-180 วัน มีคา pH อยูระหวาง 6.23-6.29 ซึ่งคา pH ของเบอรเกอรไก
ที่มีความแตกตางกันนั้น ขึ้นอยูกับสวนผสมของวัตถุดิบในสูตรที่มีความแตกตางกันดวย
สว นคาสีผิวภายนอกของเบอรเกอรไ ก กลุมที่ใช น้ําพริกแกงปาแสนตุ ง ในระดั บ ต าง ๆ มี คาความสวา ง (L*)
และคาสีเหลือง (b*) ต่ํากวาเบอรเกอรไกกลุมที่ใช น้ําพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม เนื่องมาจากน้ําพริกแกงปาแสนตุงมี สี
ออกเขียวเขม เมื่อนํามาใชเปนสวนผสมของเบอรเกอรไก จึงสงผลใหมีคาความสวาง (L*) และคาสีเหลือง (b*) ต่ําไปดวย
สวนคาสีแดง (a*) ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ เบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปา
แสนตุง 0 กรัม มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการปรุงสุกดวยการนึ่ง สูงกวาเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงป า
แสนตุงในระดับตาง ๆ ซึ่งคาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการปรุงสุกของผลิตภัณฑ ยิ่งมีคาต่ํายิ่งดี ถามีคาต่ําแสดง
ใหเห็นวา ผลิตภัณฑนั้นสูญเสียน้ําหนักหลังการปรุงสุกต่ําดวย สงผลใหผูประกอบการมีกําไรที่สูงขึ้นตามไปดวย เบอรเกอร
ไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงขึ้น สงผลตอตนทุนในการผลิตสูงเพิ่มขึ้นตามลําดับ ซึ่งตนทุนที่เพิ่มขึ้น
ก็มาจากตนทุนของน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ใชในปริมาณที่สูงขึ้นของแตละกลุมการทดลอง
ควรทําการศึกษาเพิ่มเติม ในสวนของลักษณะเนื้อสัมผัส สารตานอนุมูลอิสระ อายุการเก็บรักษา และทดสอบ
ทางดานประสาทสัมผัสของผูบริโภค ตอผลิตภัณฑเบอรเกอรไกท่ใี ชน้ําพริกแกงปาแสนตุงระดับตาง ๆ ดวย เพื่อเปนขอมูล
ใชประกอบในการตัดสิ นใจ ในการผลิตเบอรเกอร ไกสูต รที่ เหมาะสมเพื่อ การจํา หนา ยต อ ไป และเป นการเพิ่ ม มู ล ค า
ของผลิตภัณฑเบอรเกอรไก ที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงใหสูงมากยิ่งขึ้น
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ความพึงพอใจตอการสักยาสมุนไพรในผูปวยขอเขาเสื่อม
Satisfaction of Medical Herbs Tattoo in patient with knee osteoarthritis.
พรพรรณ คํามา
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*Corresponding Author E-mail: paapim5555566666@gmail.com

บทคัดยอ

ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขา
เสื่อม ทั้ง 3 ดาน คือ 1) ดานการรักษาพยาบาล 2) ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย 3) ดานอาคารสถานที่
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม คลินิกขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล พุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยมารับบริการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2564 จํานวน
50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
คาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
ผลการวิจัย พบวา ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจตอการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานการใหบริการของเจาหนาที่ แพทย
แผนไทย 2) ดานอาคารสถานที่ 3) ดานการรักษาพยาบาล และพบวาการสักยาสมุนไพรสามารถลดอาการเจ็บปวดขอเขา
และมีอาการขอเขาฝดลดลง
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การสักยาสมุนไพร, ขอเขาเสื่อม
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This study aims at studying Satisfaction of herbal oil tattoo medicine in Osteoarthritis Knee in
3 sections; 1) Medical treatment 2) Service aspects of Thai traditional medicine personnel 3) location.
The sample group patient herbal oil tattoo medicine treat Osteoarthritis Knee Osteoarthritis Knee clinic
in Primary Care Cluster Phu Toei Wichian Buri Phetchabun. The sample groups of 50 during 1 April - 30
September 2021. The questionnaires that were rated scale were used as research material. The average
and standard deviation (S.D.) were used for statistic analysis.
The results indicated that the satisfaction of herbal oil tattoo medicine in Osteoarthritis Knee.
All the sections were accepted in very good level. The order of satisfaction in each section was
1) Service aspects of Thai traditional medicine personnel 2) location 3) Medical treatment and indicated
that reduce knee pain, reduced knee stiffness.
Keywords: satisfaction, herbal oil tattoo medicine, Osteoarthritis Knee

บทนํา

ประเทศไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในหลากหลายมิติ กําลังกาวเขาสูการเปนสังคมสูงอายุ
ระดั บ สมบู รณใ น พ.ศ.2564 ซึ่ง หมายความว า จะมี ผูสู ง อายุ ม ากกว า ร อ ยละ 20 ของประชากรทั้ง หมดในประเทศ
โดยคาดการณวาใน พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะกา วเขาสูสังคมสูงอายุระดับ สุดยอด คือ มีผูสูงอายุมากกวา รอยละ 28
ของประชากรทั้ ง หมด (กรมสุข ภาพจิ ต, 2563) แสดงถึง การเปนสั งคมแหง ผูสู งอายุ ห รือ ผู สูงอายุ กํา ลั ง จะกลายเป น
ประชากรกลุมใหญของประเทศ ผลของการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรยอมสงผลกระทบทั้งในแงตางๆ อาทิเชน
ดา นเศรษฐกิจและสังคม ดานสุขภาพ จากปญหาดังกลา ว สะทอนใหเห็นถึงความจํ าเป นที่จะต องเตรี ยมความพร อ ม
เพื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) ผูสูงอายุสวนใหญมักเจ็บปวยดวย โรคทางสมอง โรคขอเขาเสื่อม โรคกระดูก
พรุน รวมถึงโรคความดั นโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เปนตน การเจ็บปวยเรื้อ รั ง เป นป ญหาดา นสาธารณสุข ที่ สํ า คั ญ
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และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โรคขอเขาเสื่อมเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญอันกอใหเกิดความทุพพลภาพ อีกทั้งยัง
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัว (ธีรยุทธ เกษมาลี และคณะ, 2561)
โรคข อ เข า เสื่ อ ม (Knee Osteoarthritis) เป น โรคที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทางเสื่ อ มของข อ ในผู ใ หญ
และผูสงู อายุ (Adult and elderly group) อันกอใหเกิดความทุพพลภาพเนื่องจากเปนโรคขอที่พบบอยที่สุด ทําใหผูปวย
ตองมีชีวิตอยูอยางไรสมรรถภาพในการประกอบอาชีพหรือการใชชีวิตประจําวั น เนื่องจากมีพยาธิสภาพที่กระดู กอ อ น
ผิว ขอ ชองวา งผิวขอหายไปและกระดูกออนผิวข อชํ ารุดไปหมดหรือ กระดู กปลายข อทรุ ดตั ว ซึ่ งก อให เกิดอาการปวด
จากผิวขอชํารุดและอักเสบ หากเปนตอเนื่องทําใหเกิดโรคขอเสื่อมรุนแรง สงผลใหเขาโกงมากขึ้น (Pereira et al., 2011)
โดยการเสื่อมของขอเขา รอยละ 80 สงผลใหการเคลื่อนไหวของขอที่จํากัด รอยละ 25 อาการปวดทําใหการเคลื่อนไหว
ลําบากและมีการเคลื่อนไหวไดลดลง มีผลกระทบตอการทํากิจวัตรประจําวัน เกิดความทุกขทรมานทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ และสงผลใหคุณภาพชีวิตลดลง นอกจากนี้ภาวะของขอเขาเสื่อมจะทําใหผูสูงอายุมีการทรงตัวไมดี เสี่ยงตอการพลัด
ตก หกลม ทําใหสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเอง กอใหเกิดความพิการและอยูในภาวะพึ่งพา (Woolf AD, 2003)
โรคขอเขาเสื่อมเปนความเจ็บปวยเรื้อรังที่เกิดควบคูไปกับกระบวนการสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น สวนใหญพบในกลุมผูที่อยูใน
วัยทํางานถึงวั ยผูสูงอายุ จากการเก็บขอมูลในผูปวยที่มีอายุมากกว า 50 ป ที่ม าพบแพทย ดวยอาการปวดข อ พบว า
รอยละ 50 ปวยดวยโรคขอเขาเสื่อม โดยพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย (สํานักพัฒนาวิชาการแพทย กรมการแพทย ,
2548) เนื่ อ งจากหญิง วั ย หมดประจํ า เดือ นจะขาดขาดฮอร โ มนเอสโตรเจน ส ง ผลให เ กิ ด กระบวนการเสื่ อ มสภาพ
ของรางกายเร็วขึ้น (Felson et al., 1995 อางถึงใน วาสนา กรุดไทย, 2553) สาเหตุที่สําคัญอีกประการคือ ดวยลักษณะ
การดําเนินชีวิ ตในป จจุบันที่ใชชีวิ ตอยา งเรงรีบ ขาดการออกกํ าลัง การทํา งานหรื อ การเล น กี ฬาที่ ตอ งใช แรงกระทํ า
ผานขอเขามาก การรับประทานอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการลวนเปนปจจัยสงเสริมใหประชากรประสบกับภาวะโรคอวน
ซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลใหพบจํานวนผูปวยที่เปนโรคขอเขาเสื่อมเพิ่มมากขึ้น (กีรติ เจริญชลวานิช, 2559)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย ตั้งอยูอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนหนวยบริ การ
สุขภาพดานปฐมภูมิหรือคลินิกหมอครอบครัว (Primary Cary Cluster) มีทีมหมอครอบครัว ประกอบไปดวย แพทยเวช
ศาสตรครอบครัวและสหวิชาชีพ ดูแลประชาชนแบบองครวมดวยกระบวนการเวชศาสตรครอบครัว มีงานแพทยแผนไทย
จึ ง ได เ ป ด คลิ นิ ก บริ ก ารโรคข อ เข า เสื่ อ มขึ้ น โดยบู ร ณาการงานร ว มกั บ กลุ ม สหวิ ช าชี พ โดยมี เ ป า หมายมุ ง เน น
ใหการบําบัดรักษาในกลุมผูสูงอายุเปนอันดับ แรก รองลงมาคือกลุมวัยแรงงาน และกลุมอื่นๆ ตามลําดับ โดยเป ดให มี
บริการตรวจวิเคราะหโรคและบําบัดรักษาโรคขอเขาเสื่อม มีบริการดานหัตถการ เชน การนวดรักษา การประคบสมุนไพร
การพอกยาสมุนไพร การสักยาสมุนไพร การรักษาดวยยาสมุนไพร บริการใหความรูและคําแนะนําหลังการรักษา เชน การ
ทํา กายบริห ารเขา การรับประทานอาหาร และพบวา การสั กยาสมุนไพรสามารถลดความปวด อาการฝด และเพิ่ ม
ความสามารถในการใชงานของขอเขา ดีขึ้น สามารถใชเปนทางเลือกในการรักษาผูปวย มีระยะหางของเวลาที่กลั บ มา
ปวดซ้ํานานขึ้น และยังเปนการสงเสริมภูมิปญญาการแพทยพื้นบานการสักยารักษาโรค ซึ่งองคความรูเรื่องการสักยาไดรับ
การถายทอดจากนายชเอม ขุมเพชร ทานเปนแพทยแผนไทยที่มีองคความรูทางการแพทยพื้นบานในดานการสักยารักษา
โรค การสั กยาเปนการแพทยพื้นของบานจังหวัดลํา พูนที่ผสมผสานความรูด านการนวดรักษา การทาน้ํา มั นสมุนไพร
จากแพทย พื้นบ า นจั งหวั ดสุ โขทั ย ดั งนั้ นการสั กยา จึ ง หมายถึ ง วิ ธีการใหย า โดยการใช เข็ ม เหล็ ก หรื อ อุ ป กรณ ที่ มี
ความแหลมคม ทิ่มลงไปบนผิวหนัง เพื่อนํายาสมุนไพรเขาสูรางกาย ชวยลดอาการปวด ปรับสมดุลเลือดของรางกาย
(ศิริภัสสร บริบูรณ และคณะ, 2562) การสักยา เปนกรรมวิธีของภูมิปญญาไทยที่ผานการรับรอง ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยการรับรองหมอพื้นบาน พ.ศ.2562 (ประกาศคณะกรรมการหมอพื้นบาน พ.ศ. 2562, 2562) นับเปน
สวนหนึ่งของภูมิปญญาดานสุขภาพ โดยมีการใชความรูที่สืบทอดกันมาในชุมชนทองถิ่น ที่มีความสอดคลองกับ ความคิด
ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรของทองถิ่น ตั้งแตอดีตมาถึงในปจจุบัน สะทอนใหเห็นบทบาทการดํารงอยู
ของการแพทยพื้นบาน ในการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพชุมชน และการบูรณาการดูแลสุขภาพในระบบสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ (กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, 2562) จากการติดตามผลทางคลินิก พบวา ผูปวย
ที่มารับบริการคลินิกขอเขาเสื่อมมีอาการปวดทุเลาขึ้น แตยังขาดการเก็บขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ดังนั้น
ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม ทั้ง 3 ดาน
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คือ ดานการรักษาพยาบาล ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย และดานอาคารสถานที่ เพื่อนําผลการศึกษา
ที่ไดมาพัฒนางานและใชในการวางแผนใหการพยาบาลในผูปวยที่มีภาวะขอเขาเสื่อมตอไป

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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งานวิ จัย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจต อ การสั ก ยาสมุ นไพรในผู ปว ยข อ เขา เสื่อ ม ผู วิ จัยได ศึ ก ษาทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้
สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย (2553) ใหคําจํากัดความไววา โรคขอเขาเสื่อม หรือ osteoarthritis of
knee คื อ โรคที มีก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทางเสื่ อ มของข อ เข า ตํ า แหน ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งชั ด เจนในโรคนี้
คือที่กระดูกออนผิวขอ (articular cartilage) ในขอชนิดที่มีเยื่อบุ (dirathorodial joint) โดยพบการทําลายกระดู กอ อน
ผิวขอซึ่งเกิดขึ้นอยางชาๆ อยางตอเนื่องตามการเวลาที่ผานไป โรคนี้สวนใหญพบในผูอายุ
ไกรสีห ลิ้มประเสริฐ (2554) ใหคําจํากัดความไววา โรคขอเขาเสื่อม เกิดจากเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของธาตุ
ตามปกติของธรรมชาติ เกิดจากความเสื่อมของรางกายตามอายุ ตามการเวลา เชน ผูสูงอายุการทํางานอวัยวะตางๆลดลง
ชา ลง ทํ าไดนอยลง และเกิดจากเปลี่ ยนแปลงไปอยา งผิ ดปกติ หรือมีพ ยาธิสภาพ มี การกระทบจากภานอกร า งกาย
และภายในรางกาย โดยที่ธาตุตางไปรับตัวเองไมไ ด เสียสมดุลมีการฉุดรั้งธาตุอื่นๆเสียสมดุ ลปรวนแปรไปดวย จนเกิ ด
อาการตางๆขึ้น เกิดทุกขเวทนา
สุทธิรา ขุมกระโทก และคณะ (2559) กลาววา การสักยาแบงไดออกเปน 2 ประเภท คือ การสักยาเพื่อรั กษา
พิษงูและแมงมุม และการสักยาเพื่อรักษาอาการ เจ็บปวด เชน ปวดกลามเนื้อหรือเสนเอ็น เปนการสักเพื่อปรับสมดุลเลือด
ขั้ น ตอนการสั ก เริ่ ม จากการหยดน้ํ า ลงบริ เ วณที่ ต อ งรั ก ษา เช น กรณี รั ก ษาพิ ษ ให ห ยอดน้ํ า ยารอบๆปากแผล
แต ถา รั กษาอาการปวดเมื่อ ยใหห ยดน้ํา ยาไปตามแนวเส นที่ตอ งการรั กษาอาการปวด จากนั้ นใช เข็ ม สั กบริ เ วณที่ มี
หยดน้ํายาทุก 5-6 ครั้งตอจุดแทงบริเวณผิวหนัง ไมลึกมากเหมือนการสักยันต เมื่อน้ํายาแหงแลวใชสําลีชุบน้ํามันบึ้งแดง
หรือน้ํามันเลียงผาเช็ดบริเวณที่สักไว เข็มที่ใชในการสักเดิมเปนโลหะที่มีหัวเปนเข็มคู แตในปจจุบันสวนใหญใชเข็มฉีดยา
ผูรูที่ทําการสักรักษาในปจจุบันพบวามีเฉพาะผูชาย ทั้งนี้เนื่องจากการสักตองมีคาถาและ ตองใชของมีคม ซึ่งเปนเรื่องที่
ผูหญิงสวนใหญไมถนัด
ศิริภัสสร บริบูรณ และคณะ (2562) ไดการศึกษาภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน สักยารักษาโรค กรณีศึกษา
นายชเอม ขุมเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและรวบรวมองคความรู แนวคิด ทฤษฎีการสักยารักษาโรคของนายชเอม
ขุมเพชร การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกต ใชกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว
และแบบภาพนิ่ง รวมทั้ง ใชการบันทึกเสียง ซึ่งองคความรูและทฤษฏี ของนายชเอม ขุมเพชร เกิดจากการนํา ความรู
จากการศึกษาการแพทยพื้นบาน การสักยากับการศึกษาทางดานการแพทยพื้นบานนวดรักษาและการทําน้ํามันสมุ นไพร
มาผสมผสานกัน เกิดเปนองคความรูการสักยารักษาโรคขึ้น โดยองคความรูที่ไดประกอบดวยแนวเสนการสัก ขอปฏิบัติ
และขอหา ม วัสดุอุปกรณ น้ํามันสมุนไพร วิธีการสัก รวมถึงวิธีการรั กษาการศึกษาวิจั ยนี้ เป นการรวบรวมองค ความรู
และภูมิปญญาการแพทยพื้นบานการสักยารักษาโรคของนายชเอม ขุมเพชรใหเปนระบบและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
พื้นบานใหคงอยูสืบไป
อริรุทธ สิงหกุล และคณะ (2563) ไดศึกษา ผลของการสักยาตอ ระดับความปวดของโรคลมปลายป ต คาต
สัญญาณ 3 หลัง ในพื้นที่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนการวิจัยกึ่งการทดลองกลุมวัดผลกอนและหลังการทดลอง
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการสั ก ยาต อ ระดั บ ความปวดของโรคลมปลายป ต คาตสั ญ ญาณ 3 หลั ง
และเปรียบเทียบระดับ ความปวดกอ นและหลั ง การไดรับ การสั กยา คํานวณขนาดตั วอยา งโดยใช G* Power ได กลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 32 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และทําการสักยาเพื่อรักษาอาการปวด ณ สถานบริการแพทย
แผนไทยของเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดสุราษฎร ธานี ผลการศึกษา พบวาอาสาวิ จัยมี อาการปวดตื้ อๆ รอยละ 62.5
ปวดหนัก รอยละ 46.9 ภายหลังสักยา ผูปวยรูสึกปวดลดลง รอยละ 96.9 โดยกอนไดรับการสักยา ระดับความปวดเฉลี่ย
เทากับ 3.25 หลังการสักยา เทากับ 0.97 ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .01) จึงควรมีการใชวิธีการสักยา
เปนทางเลือกในการรักษาอาการปวดกลามเนื้อ และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมประเด็นความยาวนานของอาการปวดที่ลดลง
รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับหัตถการทางการแพทยแผนไทยวิธีการอื่นๆ ที่ใชรกั ษาอาการปวดกลามเนื้อ
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ภูมิรัตน หาญศุภกุล และคณะ (2560) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ
ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุ
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา กลุ มตัวอยา งแบบสอบถามส วนใหญเป นเพศหญิ ง มี อายุ ป ระมาณ 70-79 ป
สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี อาชี พ ไม ไ ด ทํ า งาน มี ร ายได 5,001-10,000 บาท ป จ จั ย ที่ มี ผ ล
ตอการตัดสินใจการใชบริการ นวดแผนโบราณ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจอันดับที่ 1 คือ ปจจัยดานขั้นตอนการบริการ
มีระดับความสําคัญมาก เพราะคุณภาพการบริการโดยรวมของรานนวดอยูในระดับ ดีมาก เปนปจจัยที่แสดงใหเห็ นถึ ง
คุณภาพโดยรวมและเปนที่ยอมรับของลูกคา ผลการวิจัย พบวา ลักษณะประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นที่ ต า งกั น มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจโดยรวมของผู ใ ช บ ริ ก ารนวดแผนโบราณเพื่ อ สุ ข ภาพใน
กรุงเทพมหานคร
ผกาพั น ธ อรพิ นท เ งิน และคณะ (2555) ได ศึ ก ษา ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารนวดแผนไทย
ของนักทองเที่ยวตางชาติ การศึกษาของงานวิจัยนี้พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางเพื่อมาทองเที่ยวและพํานักอยูใน
ประเทศไทยต่ํากวา 6 เดือน สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการใชบริการนวดแผนไทยมากอน และรับรูขอมูลขาวสาร
ของบริการนวดแผน ไทยมาจากเอกสาร /วารสารทองเที่ยวแนะนํา มีวัตถุประสงคในการนวดเพื่อผอนคลาย และเลือก
รูปแบบการนวด คือ นวดผอนคลายและนวดฝาเทา เมื่อมีโอกาสไดมาเมืองไทยจะกลับมาใชบริการอีก ทั้งนี้นักทองเที่ยว
ตางชาติเหลานี้จะแนะนําตอให เพื่อนญาติคนรูจักไดมาลองใชบริการนวดแผนไทย สถานบริการมีความสะอาด และมี
บรรยากาศสรางความผอนคลาย สามารถสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคได
ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาความพึงพอใจตอการสักยาสมุ นไพรในผูปวยขอเขาเสื่อม ณ คลิ นิก
ขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผูรับ บริ การสั ก ยาสมุนไพรรั กษาอาการข อเขา เสื่อ ม ทั้ง 3 ดา น คื อ ดา นการรั กษาพยาบาล ด านการใหบ ริ ก าร
ของเจาหนาที่แพทยแผนไทย และดานอาคารสถานที่ ซึ่งขั้นตอนการสักยาสมุนไพรเปนวิถีการปฏิบัติเพื่อการบําบัดรักษา
อาการขอเขาเสื่อม

เพื่อศึกษาระดับ ความพึง พอใจของผูรับบริการสักยาสมุ นไพรรั กษาอาการข อ เข าเสื่ อ ม คลิ นิกข อ เข า เสื่ อ ม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

วิธีดําเนินการวิจัย
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การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey research) มุ ง ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจ
ของผูมาบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม ณ คลินิกขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุ เตย
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยมารับบริการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2564
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูปวยที่มารับบริการคลินิกขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2564 จํานวน 119 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปวยที่มารับบริการสักยาสมุนไพร ณ คลินิกขอเขาเสื่อม โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน
50 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับข อมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ
จํานวนขอเขาที่ปวด ระยะเวลาที่เริ่มปวด ความถี่ของความปวด ความถี่การการใชยาแกปวด และประวัติอุบัติเหตุ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการ
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รักษาพยาบาล จํานวน 5 ขอ 2) ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย จํานวน 3 ขอ 3) ดานอาคารสถานที่
จํานวน 3 ขอ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงเป น 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยกํ าหนด
เกณฑโดยใชเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย (Best) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายความวา
ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.90 – 2.60
หมายความวา
ความพึงพอใจระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายความวา
ความพึงพอใจระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายความวา
ความพึงพอใจระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายความวา
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การหาความเที่ ยงตรงดานเนื้อ หา (Content validity) ผูเชี่ ยวชาญ จํ า นวน 3 ท าน ไดแก แพทยแผนไทย
พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด นํา แบบสอบถามไปทดลองใช กับ กลุมที่ มีลั กษณะคลา ยคลึ ง กั น กับ กลุ ม ตัว อย า ง
จํานวน 50 คน แตไมไดเขารวมโครงการ นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแอลฟาครอนบาค เทากับ 0.75 ซึ่งเปนคาความเชื่อถือไดและสามารถนําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศกึ ษาทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยและขออนุญาต เก็บรวบรวมขอมูล โดยงานวิจัยนี้ไมไดขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
2. ชี้แจงวัตถุประสงค รูปแบบการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล
3. ผูศกึ ษาใหผูรับบริการลงนาม ยินยอมในแบบพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
4. เก็บรวมรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหและแปรผล
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บขอมูล จะนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะหในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ
1. ขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม ทั้ง 3 ดาน ใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัยจะนําเสนอใน 2 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) ความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษา
อาการขอเขาเสื่อม
1. ขอมูลสวนบุคคล
ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม คลินิกขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.00 และเพศชาย คิดเปน
รอยละ 28.00 ผูรับบริการสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 10
และมีสถานภาพอยารางนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.00 ผูรับบริการสวนใหญมีอายุอยูในชวง 51-60 คิดเปนรอยละ 46.00
รองลงมามีอายุอยูในชวงนอยกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 26.00 และมีอายุ 71 ปขึ้นไปนอยที่สุด คิดเปนรอ ยละ 8.00
ผูรับบริการสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมามีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 42.00 และมีอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและอื่นๆนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.00 ผูรับบริการสวนใหญมีอาการปวดขอเขาขางเดียว คิดเปน
รอยละ 82.00 และมีอาการปวดขอเขาทั้ง 2 ขาง คิดเปนรอยละ 18.00 ผูรับบริการสวนใหญมีระยะเวลาที่เริ่มปวดอยู
ในชวง 1-4 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.00 รองลงมามีระยะเวลาที่เริ่มปวดอยูในชวงนอยกวา 1 ป และมีระยะเวลา
การปวด 11 ปขึ้นไป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 4.00 ผูรับบริการสวนใหญมีความถี่ของความปวดอาทิตยละครั้ง คิดเปน
รอยละ 56.00 รองลงมาคือปวดเดือนละครั้ง คิดเปนรอยละ 30.00 และปวดวั นละ 1 ครั้ง นอยที่สุด คิดเปนรอ ยละ
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ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป
ดานลักษณะสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
อยาราง
นอยกวา 50 ป
51-60 ป
61-70 ป
71 ปขึ้นไป
อาชีพ
เกษตรกร

ลัยร
า

รับจาง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ

จํานวน (n =

50)

รอยละ

14
36

28
72

5
38
4
3

10
46
8
6

13
23
10
4

26
46
20
8

23
21
3
3

46
42
6
6

41
9

82
18

15
29
4
2

30
58
8
4

ชภัฏ

อายุ

รำไ
พพ
รรณ
ี

14.00 ผูรับ บริการสว นใหญ มี ความถี่การใช ยาแก ป วดอาทิตย ละครั้งมากที่สุด คิดเปนร อยละ 32.00 รองลงมา คื อ
ไมรับประทานยา คิดเปนรอยละ 38.00 และมีการใชยาแกปวดนอยสุดเดือนละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.00 ผูรับบริการ
สวนใหญไมเคยประสบอุบัติเหตุเกี่ ยวกับขอเข า คิดเปนรอยละ 88.00 และมีประวั ติการประสบอุบั ติเหตุ เกี่ ยวกั บ เข า
คิดเปนรอยละ 12.00

จํานวนขอเขาที่ปวด
ขางเดียว
ทั้ง 2 ขาง

ระยะเวลาที่เริ่มปวด
นอยกวา 1 ป

มห
าวิท
ยา

1-4 ป

5-10 ป
11 ป ขึ้นไป

ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป (ตอ)
ดานลักษณะสวนบุคคล

จํานวน (n =

50)

รอยละ

ความถี่ของความปวด
วันละ 1 ครั้ง

อาทิตยละครั้ง
เดือนละครั้ง

7
28
15

ความถี่การใชยาแกปวด
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14
56
30
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ไมรับประทาน

19
11
16
4

38
22
32
8

รำไ
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รรณ
ี

วันละ 1 ครั้ง
อาทิตยละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม
ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อมในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥̅ = 4.44) เมื่อ
จํา แนกเปนดา น พบว า ดานการให บริการของเจ า หนา ที่แพทยแผนไทย มีระดับความพึ งพอใจสูง ที่ สุ ด (𝑥̅ = 4.51)
รองลงมา คือ ดานอาคารสถานที่ (𝑥̅ = 4.42) และดานการรักษาพยาบาลมีความพึงพอใจนอยที่สุด (𝑥̅ = 4.40)

รวม

ชภัฏ

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุ นไพร
รักษาอาการขอเขาเสื่อม
การบริการ
การแปลผล
SD.
𝒙
1. ดานการรักษาพยาบาล
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4.40 0.56
2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4.51 0.42
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3. ดานอาคารสถานที่
4.42 0.40
4.44

0.46

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อมมีระดับความพึงพอใจดานการรักษาพยาบาลในภาพรวม
มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด (𝑥̅ = 4.40) เมื่ อ จํ า แนกเป น รายข อ พบว า ผู ป ว ยมี อ าการเจ็ บ ปวดข อ เข า ลดลง
มีความสามารถในการยืน เดิน ลุก นั่ง ดีขึ้น และมีอาการขอเขาฝดลดลง มีระดับความพึงพอใจมากที่ สุด (𝑥̅ = 4.42)
รองลงมา คือ ผูปวยมีชวงเวลาในการลุกเดินดีขึ้น (𝑥̅ = 4.40) และการสักยาสมุนไพรมีความปลอดภัย มีระดับความ
พึงพอใจนอยที่สุด (𝑥̅ = 4.36)
ผู รับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอ เข าเสื่อ มมี ระดั บความพึงพอใจด านการให บริ การของเจ า หน าที่
แพทยแผนไทยในภาพรวม มีระดับ ความพึ งพอใจมากที่สุ ด (𝑥̅ = 4.51) เมื่อจําแนกเป นรายข อ พบวา การให ขอ มู ล
คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อใหสามารถดูแลตนเองได มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥̅ = 4.64) รองลงมา คือ การให
เกียรติตอทานและความเสมอภาคในการใหบริการ (𝑥̅ = 4.50) และความสุภาพ ออนนอม ยิ้มแยมแจมใส วาจาสุภาพ
มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด (𝑥̅ = 4.38)
ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อมมีระดับความพึงพอใจดานดานอาคารสถานที่ในภาพรวม
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥̅ = 4.42) เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา หองมีแสงสวางอยางเพียงพอ และการระบาย
อากาศที่ดี มีร ะดับ ความพึ งพอใจมากที่ สุด (𝑥̅ = 4.50) รองลงมา คื อ หอ งน้ํา เพี ยงพอ สะอาด และถู ก สุ ข ลั กษณะ
(𝑥̅ = 4.44) และสถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด (𝑥̅ = 4.32)
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูรับบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจ จําแนกรายขอ
การบริการ
การแปลผล
SD.
𝒙
1. ดานการรักษาพยาบาล(ตอ)

1.1 ผูปวยมีอาการเจ็บปวดขอเขาลดลง

1.2 ผูปวยมีความสามารถในการยืน เดิน ลุก นั่ง ดีขึ้น
1.3 ผูปวยมีอาการขอเขาฝดลดลง

1.4 ผูปวยมีชวงเวลาในการลุกเดินดีขึ้น

4.42
4.42
4.42
4.40

0.54
0.61
0.50

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

0.53

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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รวม
3. ดานอาคารสถานที่

3.1 สถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ
3.2 มีแสงสวางอยางเพียงพอ และการระบายอากาศที่ดี
3.3 หองน้ําเพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ
รวม

สรุปผลและอภิปรายผล

4.50
4.64

0.54
0.53

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

4.51

0.58

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

4.32
4.50
4.44
4.42

0.51
0.54
0.54
0.53

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

รำไ
พพ
รรณ
ี

2.2 การใหเกียรติตอทานและความเสมอภาคในการใหบริการ
2.3 การใหขอมูล คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อใหสามารถดูแลตนเองได

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ผูรับ บริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขา เสื่อม มีระดับความพึงพอใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการใหบริ การของเจา หนาที่แพทยแผนไทย ดานอาคาร
สถานที่ และดานการรักษาพยาบาล
ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารสั ก ยาสมุ น ไพรรั ก ษาอาการข อ เข า เสื่ อ มที่ มี ต อ ด า นการให บ ริ ก าร
ของเจาหนาที่แพทยแผนไทย โดยรวมและรายขอ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
คือ เจาหนาที่สามารถใหขอมูล คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อใหสามารถดูแลตนเองได รองลงมา คือ เจาที่ใหเกีย รติ
ตอทานและความเสมอภาคในการใหบริการ และนอยที่สุด คือ เจาหนาที่มีความสุภาพ ออนนอม ยิ้มแยมแจมใส วาจา
สุภาพ
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อมที่มีตอดานอาคารสถานที่ โดยรวม
และรายขอ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ หองมีแสงสวางอยางเพียงพอ
และมีการระบายอากาศที่ดี รองลงมา คือ หองน้ําเพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ และนอยที่สุด คือ สถานที่มีความ
สะอาด เปนระเบียบ
ระดั บความพึงพอใจของผู รับบริการสั กยาสมุน ไพรรักษาอาการข อเข า เสื่อ มที่ มี ตอ ดา นการรั กษาพยาบาล
โดยรวมและรายขอ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูปวยมีอาการเจ็บปวด
ขอเขาลดลง ความสามารถในการยืน เดิน ลุก นั่ง ดีขึ้น และมีอาการขอเขาฝดลดลง รองลงมา คือ ผูปวยมีชวงเวลาในการ
ลุกเดินดีขึ้น และนอยที่สุด คือ ดานความปลอดภัยในการสักยาสมุนไพร
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม พบวา ผูปวยมีความ
พึงตอใจมากที่สุด และพบวาการสักยาสมุนไพรสงผลใหมีอาการเจ็บปวดขอเขาลดลง ความสามารถในการยืน เดิน ลุก นั่ง
ดีขึ้น และมีอาการขอเขาฝดลดลง ผูปวยมีชวงเวลาในการลุกเดินดีขึ้น ดานความปลอดภัยในการสักยาสมุนไพร สอดคลอง
กับงานวิจัยของ (อริรุทธ สิงหกุล และคณะ 2563) ไดศึกษา ผลของการสักยาตอระดับความปวดของโรคลมปลายปตคาต
สัญญาณ 3 หลัง ในพื้นที่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา การสักยาลดอาการปวดกลามเนื้ออยางมี นัยสํา คั ญ
ทางสถิตทิ ี่ .05 ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย คือ เจาหนาที่สามารถใหขอมูล คําแนะนําในการปฏิบัติตัว
เพื่อใหสามารถดูแลตนเองได ใหเกียรติและความเสมอภาคในการใหบริการ เจาหนาที่มีความสุภาพ ออนนอม ยิ้มแยม
แจ มใส วาจาสุภ าพ สอดคลองกับงานวิจัยของ (ภู มิรัตน หาญศุภกุล และคณะ, 2560) ที่ศึ กษาเรื่อง ความพึ งพอใจ
ของผูสูงอายุตอ การนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพในกรุ งเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุ ที่มาใชบ ริ การนวดแผนโบราณ
เพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตอบุคลากรที่ใหบริการ ใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
และระดับ ความพึ งพอใจของผูรับบริการที่มีตอดา นอาคารสถานที่ คือ หองมีแสงสวางอยางเพี ยงพอ และการระบาย
อากาศที่ดี หองน้ํา เพียงพอ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสถานที่มี ความสะอาด เปนระเบี ยบ สอดคลองกั บงานวิ จั ย
ของ (ผกาพันธ อรพินทเงิน, 2555) ปจจัยที่มีผลตอการตั ดสินใจใชบริการนวดแผนไทยของชาวตางชาติ พบวา สถาน
บริการมีความสะอาด และมีบรรยากาศสรางความผอนคลาย สามารถสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค
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การสักยาเปนอีกทางเลือกหนึ่งแกผูปวยที่มีอาการขอเขาเสื่อม หลังการรักษาพบวา ผูปวยที่มีอาการปวดขอเขา
อาการฝดลดลง สามารถทํากิจวัตรประจําวันดีขึ้น สงผลใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยและมีความมั่นใจ
แนวทางการสักยา เปนทางเลือกในการรักษาผูปวย และยังเปนการสงเสริมภูมิปญญาดานสุขภาพ ซึ่งการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย เปนอีกงานที่ดูแลประชาชนทั้งในดานปองกัน สงเสริม
ฟนฟู รักษา และติดตามผล ดูแลผูปวยแบบองครวม

ขอเสนอแนะการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1.1 ดานการรักษาพยาบาล ควรศึกษาดานประสิทธิผลการรักษาขอเขาเสื่อมสักยาสมุนไพร
และดานความปลอดภัยในการสักยาสมุนไพร ผูจัยควรอธิบ ายหลักเทคนิคปราศจากเชื้ ออุ ปกรณและเข็ มสั กยาให กับ
ผูรับบริการรับทราบ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการ
1.2 ดานการใหบริการของเจา หนา ที่แพทยแผนไทย ควรมีการพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
ของเจาหนาที่สม่ําเสมอเพื่อประสิทธิผลของการรักษาผูปวย
1.3 ดานอาคารสถานที่ ในสวนของความสะอาดของสถานบริการ และบรรยากาศ/การตกแตงสถานที่
ใหบริการ ควรดูแลในเรื่องของความสะอาด ความเรียบรอยของอาคารสถานที่ ตลอดจนการตกแตงสถานที่ใหรูสึกผอน
คลาย ปลอดภัย
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรเพิ่มจํา นวนประชากรที่ใชในการศึกษาและระยะเวลาในการเก็ บข อมูล เพื่อใหไดจํา นวน
ขอมูลมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรเพิ่มจํานวนขอแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการรักษาโรคขอเขาเสื่อม ในประเด็นการลดอาการปวดเขา อาการ
ฝด การเคลื่อนไหวเขา และคุณภาพชีวิตของผูปวยหลังรับบริการสักยาสมุนไพร รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับหัตถการ
ทางการแพทยแผนไทยวิธีการอื่นๆ ที่ใชรักษาอาการปวดกลามเนื้อ
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การศึกษาโครงสรางประชากร ความชุ กชุม แหลงที่อยูอ าศั ยและชนิ ดของอาหารตามธรรมชาติของปู หิ น
Thalamita crenata บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี ดําเนินการครอบคลุม 2 ฤดูกาล โดยฤดูแลงศึ กษาในเดื อ น
กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน ศึกษาในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ผลการศึกษาพบปูหินกามฟา
ทั้งหมด 40 ตัว มีอัตราสวนเพศเทากับ 1:1 ชวงขนาดความกวางกระดองอยูระหวาง 2.1-8.0 เซนติเมตร โดยพบมากที่สุด
ในชว งขนาดความกวา งกระดอง 5.1-6.0 เซนติเมตร ความสั มพันธระหว างความกวา งกระดองและน้ํ า หนั กของปู หิน
พบความสั มพั นธ คือ W = 0.0001CW3.2393 แหลงที่อยูอาศั ยของปูหิน กามฟา พบมากที่ สุ ดในระบบนิ เวศหาดหิ นที่ มี
สาหรายทะเล พบ 78% สวนในระบบนิเวศปะการัง พบปูหินกามฟาเทากับ 22% ความชุกชุมตามฤดูกาล พบในฤดูฝน
(55%) มากกวาฤดูแลง (45%) ปจจัยกายภาพที่มีความสัมพันธกับความชุกชุมของปูหินกามฟา ไดแก คาความเปนกรด
ดาง สําหรับชนิดอาหารกลุมหลักตามธรรมชาติ ไดแก ปลา 21.30% ครัสเตเชียน 21.30% และอินทรียสาร 19.60%
สวนอาหารกลุมรอง ไดแก ทราย 14.70% สาหราย 11.40% หอย 6.50% และพลาสติก 4.90% ตามลําดับ ผลการศึกษา
ชนิดอาหารพบวาปูหินกามฟาเปนผูบริโภคที่กินไดทั้งพืชและสัตว (omnivore) โดยมีปจจัยที่มีผลตอการกินอาหารของปู
ไดแก เพศ และฤดูกาล (p<0.05) นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็ นถึงผลกระทบของกิจกรรมมนุษยที่มีตอประชากรปู นั่นคื อ
ขยะพลาสติ ก ที่ เปนองคประกอบของเครื่องมือประมงอวนจมปู ที่ปูมีการกินเข าไปเนื่องจากเครื่องมื อประมงชนิ ด นี้
มีการถูกทิ้งในแหลงที่อยูอาศัยบริเวณหาดอาวยาง
คําสําคัญ: หินกามฟา, แหลงที่อยูอาศัย, ชนิดอาหารธรรมชาติ, หาดอาวยาง, จันทบุรี
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Population structure, abundance, habitat and natural diet of rock crab (Thalamita crenata) at
Ao Yang Bay, Chanthaburi Province. This research was conducted covered two seasons. Dry season was
in February to April whereas wet season was in May to July 2021. The result found that forty spiny rock
crabs, sex ratio was 1:1. Carapace size distribution was ranged 2.1-8.0 cm and highest size distribution
was showed in 5.1-6.0 cm. The relationship between carapace width and weight was W = aCW. The
spiny rock crab was inhabited highest in rocky shore covered seaweed as 75% whereas coral reef was
found 22.5%. Seasonal abundance was highest in wet season (55%) while the dry season was 45%. The
relationship between physical factor and abundance of crab was significantly with pH (p<0.05). The
major natural diet were fish (21.30%), crustacean (21.30%) and organic matter (19.60%). The minor
group were sand (14.70%), seaweed (11.40%) mollusk (6.50%) and plastic (4.90%), respectively. These
results showed this crab species was omnivore that had influenced with sex and season (p<0.05). In
addition to, this result showed the impact of human activity particularly garbage problem. The
composition of fishing gear such as crab gill net was feed by this crab due to it was discarded in its
habitat at Ao Yang Bay.
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ปญหาการสูญเสียแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย เปนปญหาสําคัญที่ตองมี
การแกไขโดยเรงดวน เนื่องจากสงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยื น ข อที่ 14 ได แก สิ่งมี ชีวิตที่ อยู ใต น้ํา (Life below water)
ซึ่งปฏิเสธไมไดเลยวาปญหาที่เกิดนี้เกิดจากจากกิจกรรมของมนุษย ไดแก การทําประมงที่มากเกินกําลังผลิตตามธรรมชาติ
ใชเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการทิ้งเครื่องมือประมงที่ไมไดใชแลวใหเปนขยะทั้งโดยตั้งใจและไม ตั้งใจ
การทองเที่ยวที่มีการรบกวนแหลงที่อยูอาศัย เชน การทิ้งขยะจํานวนมหาศาลทั้งในบริเวณชายหาด และในทะเล เปนตน
โดยผลกระทบจากประเด็นปญหาดังกลาวเหลานี้สงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งมีชีวิตในทะเล และวนกลับมาสรางผลกระทบ
ใหกับมนุษยเปนลูกโซอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งในดานความปลอดภัยของอาหารทะเล และมลภาวะที่เกิดกับสิ่งแวดลอม
ในระยะยาว ดังนั้นยุทธศาสตรชาติ 20 ป จึงไดใหความสําคัญงานวิจัยที่ จะลดอั ตราการสูญเสี ยแหล งที่อยูอาศั ยตาม
ธรรมชาติ ทั้งในดานการวิจัยเพื่ออนุรักษและเพิ่มพื้นที่ของแหลงที่อยูอาศัย รวมทั้งนโยบายในการประกาศพื้นที่อนุ รักษ
และพื้ นที่ คุ มครอง เปนตน (สํ า นักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ , 2564) เพื่ อ เป นการคุ ม ครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาหนาที่เชิงนิเวศของระบบนิเวศทะเลและชายฝงเหลานี้ ทั้งในดานการเปนแหลงที่
อยูอาศัย แหลงวางไข แหลงหลบภัยของสัตวทะเล การชวยชะลอความรุนแรงของคลื่น การชวยกักเก็บคารบอนไวในมวล
ชี ว ภาพ และตะกอนดิน อีกทั้งยังชวยในการยับยั้ง การกั ดเซาะชายฝง และชว ยลดระดั บ น้ํา ทะเลที่เพิ่ มสูงขึ้นอี ก ด ว ย
(Unsworth and Unsworth, 2013)
อ า วยาง ตั้งอยูบริเวณตําบลบางกะไชย อํา เภอแหลมสิ งห จั งหวั ดจั นทบุ รี เปนพื้ นที่ ท่ีมีทัศนียภาพสวยงาม
มองเห็นเกาะนมสาวเป นพื้น หลัง ในชว งพระอาทิตย ตกดิ นจะมีความสวยงามมาก อี กทั้งยัง มี อาหารทะเลสดอร อ ย
ใหบริการนักทองเที่ยว จึงเปนพื้นที่การทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงจุดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี (ประสาน แสงไพบูลยและคณะ,
2562) โดยพื้นที่ของหาดอาวยางมีความกวาง 20 เมตร ประกอบไปดวยหาดทราย หาดหิน และมีแนวปะการังน้ํ า ตื้น
ซึ่งประกอบดวยปะการังขนาดเล็กในกลุมปะการังกอน ปะการังสมอง และปะการังเห็ด (สรศักดิ์ นาคเอี่ยม และคณะ,
2560) ดวยความหลากหลายและซับซอนของระบบนิเวศ จึงทําใหมีความอุดสมบูรณของสัตวทะเลจํานวนมาก โดยเฉพาะ
สัตวทะเลกลุมปู ปูเป นสัตวน้ําที่มีความสําคัญ ตอเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ เนื่องจากมีรสชาติ ดี และมี คุณคา ทาง
โภชนาการดานโปรตีนสูง ทําใหเปนที่ตองการบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ปูมา (Portunus pelagicus)
(Kunsook and Dumrongrojwattana, 2017) นอกจากนี้ปูยังมีความสําคัญตอโครงสรางของระบบนิเวศชายฝงทะเล
เชน ทําหนาที่เปนผูบริโภคกินพืช กินสัตว และกินซาก ดวยการที่ปูนั้นจะตองใชลักษณะของโครงสรางซึ่งเปนแหลงอาศัย
ที่มีความจําเพาะ ดังนั้นถาหากโครงสรางของแหลงอาศั ยนั้นประสบกับมลภาวะ ยอมสงผลกระทบตอประชากรปูดวย
ดังนั้นจึงมีการนําปูมาใชเปนดัชนีชี้วัดสุขภาวะของระบบนิเวศ (ชุตาภา คุณสุข และวิรังรอง กรินทธัญญกิจ, 2564) สําหรับ
กลุมปูหินนั้นก็จัดวาเปนดัชนีชี้วัดสุขภาวะของระบบนิเวศเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบนิเวศหาดหินที่พบความ
หลากหลายและการแพรกระจายของปูหิน จํานวนมาก จากการศึกษาของประสาน แสงไพบูลย และคณะ (2562) ซึ่ง
ทําการศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของสัตวทะเล ในบริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบ
ความหลากหลายของปูหิ นในสกุล Thalamita จํ านวน 4 ชนิด ได แก ปู หิน หนาม (Thalamita prymna) ปู หิน ฟ า
(Thalamita danae) ปูหินหนามดํา (Thalamita spinimana) และปูหินกามฟา (Thalamita crenata) ซึ่งเปนชนิดที่
พบความชุกชุมสูงสุด และเปนชนิดที่มีการรายงานการพบในหลายพื้นที่ของชายฝงจังหวัดจันทบุรี เชน ในบริเวณแหลง
หญาทะเล ของอาวคุงกระเบน และหาดเจาหลาว รวมทั้งบริเวณหาดหินของเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี (นิธิ คําพันธ
และสรรั ตน เลิศธัญ ญา, 2560; สุจารี เพ็ชรคง, 2559; ปยวรรณ มาบพา, 2560) ปู ชนิดนี้สวนใหญ จ ะมี บทบาทเป น
ผูบริโภคพืช และผูบริโภคสัตว ดังนั้นถาหากในพื้นที่นั้นประสบกับมลภาวะ พืชและสัตวซ่งึ เปนอาหารที่สําคัญก็จะได รับ
ผลกระทบและถูกปูหินกินเขาไปดวย ปูหินไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสิ่งแวดลอม เชน ความ
637
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ
พพ
รรณ
ี

เค็ม ปริมาณและชนิดของตะกอนเทานั้น แตยังแสดงใหเห็นถึงการตอบสนองตอกิจกรรมของมนุษย ดังนั้นปูหินจึงจัดเปน
ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ ที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากมนุษยที่มีตอสังคมของสัตวน้ํา (Arya et al., 2014)
งานวิจัยนี้กลุมผูวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับโครงสรางประชากร และนิเวศวิทยาการกินอาหารของปูหินกา มฟา
Thalamita crenata ซึ่งเปนปูที่ชอบอาศัยในบริเวณเขตน้ําขึ้ นน้ําลงของระบบนิเวศหาดหิ นตามแนวชายฝง (Sigana,
2002) รวมทั้งเปนปูที่เปนสัตวน้ําพลอยจับไดที่มาพรอมกับปูมา ซึ่งเมื่อกอนไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจ แตเมื่อปูมามี ราคา
สูงขึ้น ทําใหปูหินชนิดนี้มีการนํามาใชประโยชนพัฒนาแปรรูปเปนอาหารมากขึ้น (ลลิดา เจริญวิเศษ และชุตาภา คุณสุข,
2561) นอกจากนี้ยังพบวาปูชนิดนี้มักไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งปญหา
สําคัญที่ประชากรปูหินตองเผชิญนั่นก็คือ ปญหาขยะ โดยจากรายงานวิจัยกอนหนานี้พบประเด็นปญหาจากการพัฒนา
ดานการทองเที่ยวที่ชัดเจนในพื้นที่ใกลเคียง เชน งานวิจัยปูบริเวณเกาะนมสาว พบปญหาขยะที่มีปริมาณมาก โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูการทองเที่ยว ไดแก เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งพบวาสงผลกระทบทําใหจํานวนชนิดของปูลดจํานวนลง
และมีบางชนิดที่หายไป เชน ปูในวงศปูใบ คือ Xanthidae เปนตน (รังสินี วงษสมศรี, 2559; ปยวรรณ มาบพา, 2560)
สําหรับงานวิจัยที่ผานมามีการรายงานชนิดและปริมาณของขยะบริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี โดยชุตาภา คุณสุข
และคณะ (2563) พบชนิดของขยะทั้งหมด 17 ชนิด ได แก ถุงพลาสติก ขวดพลาสติ ก แก วน้ํา พลาสติก หลอด/ช อ น
พลาสติก กลองนม/กลองน้ําผลไม แกวกาแฟ/ถวยกระดาษ ขวดแกว/เศษแกว กลองบรรจุอาหาร/โฟม เศษกระเบื้อง
โลหะ กระดาษ ผา รองเทา เศษอวน/เครื่องมือประมง เชือก ซองผลิตภัณฑ อื่น ๆ โดยพบขยะสามอั นดับแรก ได แก
ถุงพลาสติก คิดเปนรอยละ 16.49 รองลงมาเปนแกวน้ําพลาสติก และขวดพลาสติก รอยละ 14.41 และ 12.57 ตามลําดับ
อยางไรก็ตามยังไมพบการรายงานผลกระทบจากปญหาขยะที่มีตอประชากรปูหินแตอยางใด โดยที่ผานมาพบวาการศึกษา
ปูหินในประเทศไทยสวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับรายงานการคนพบในพื้นที่ตาง ๆ สถานภาพ
และ
อนุกรมวิธานเทานั้น (ธงชัย นิติรัฐสุวรรณและคณะ, 2558; Songrak et al., 2010) แตงานวิจัยทางดานโครงสรางของ
ประชากร ความชุกชุมในแหลงอาศัยหาดหินที่มีสาหรายทะเล แนวปะการัง นิเวศวิทยาการกินอาหาร อีกทั้งผลกระทบ
ของกิจกรรมมนุ ษย ตอปู ชนิดนี้ ก็ยังมี คอ นข างมี นอ ยและจํา กัด ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงค ที่ จ ะศึ กษาโครงสรา ง ของ
ประชากร เชน อัตราสวนเพศ การกระจายของขนาดความกวางกระดอง ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง และ
น้ําหนักของปูหิน ความชุกชุมในแตละระบบนิเวศ และชนิดอาหารตามธรรมชาติ เพื่อใหไดขอมูลชีววิทยา นิเวศวิทยา
พื้นฐานของปูหินชนิดนี้ ในการเสนอแนะเปนนโยบายในการเฝาระวังผลกระทบจากปญหาขยะ จากกิจกรรมการทองเที่ยว
อันจะสงผลที่กอใหเกิดมลภาวะ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของปู และสัตวน้ําอื่น ๆ ในระบบนิเวศ
บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบุรีตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
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เพื่อศึกษาโครงสรางของประชากร เชน อัตราสวนเพศ การกระจายของขนาดความกวางกระดอง ความสัมพันธ
ระหวางความกวางกระดอง และน้ําหนักของปู ความชุกชุมในแตละระบบนิ เวศ รวมถึงชนิดอาหาร และปจจัยที่ สงผล
ตอปริมาณตามธรรมชาติของปูหินกามฟา (Thalamita crenata) บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
พื้นที่วิจัย

อาวยาง ตั้งอยูในตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ตําแหนงที่ต้งั 12°28'39.3"N 102°02'37.9"
ประกอบไปดวยระบบนิเวศหาดหินที่ปกคลุมไปดวยสาหรายทะเลขนาดใหญถึง 21 ชนิด และระบบนิเวศปะการังชายฝง
น้ําตื้น ที่ประกอบไปดวยปะการังโขด ปะการังเห็ด และปะการังสมอง (ประสาน แสงไพบูลย และคณะ, 2561)
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ภาพที่ 1 อาวยาง ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
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ลัยร
า

การศึกษาภาคสนาม
เก็ บ ตั ว อยา งการศึ กษาประชากรปู หิ นก า มฟ า Thalamita crenata บริ เ วณหาดอา วยาง จัง หวั ดจั น ทบุ รี
การเก็บตัวอยางปูหินจะใชลอบปูแบบพับไดขนาดตาดา นขางและดา นบนมีขนาด 1.5 นิ้ว และดานลา งมีขนาด 2 นิ้ว
ดังภาพที่ 2 (สํานักงานวิจัย และพัฒนาประมงทะเล, 2554) โดยวางแนวในการเก็บตัวอยาง 2 แนว ไดแก ระบบนิเวศ
ปะการัง เขตน้ําลึก (Subtidal) วาง 30 ลูก และระบบนิเวศหาดหิน เขตน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) วาง 30 ลูก รวมทั้งหมด
60 ลูก ในการวางลอบจะใชเหยื่อคือ ปลาขางเหลืองเปนเหยื่อลอ และวางทิ้งไวประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง จากนั้นทําการกู
ลอบขึ้นมาและปลดปูหินกามฟาและสัตวน้ําพลอยจับไดออกจากลอบ นําปูหินกามฟาที่ไดใสถุงและแยกสถานี จากนั้น
นํ า ไปรั ก ษาสภาพด ว ยน้ํ า แข็ ง เพื่ อ ป อ งกั น การสลั ด รยางค แ ละป อ งกั น ตั ว อย า งเสี ย หายแล ว นํ า กลั บ ไปศึ ก ษาใน
หองปฏิบัติการสัตววิทยาตอไป การศึกษาปจจัยทางกายภาพ ที่มีผลตอความชุกชุมและแพรกระจายของปูหินกามฟา โดย
ใชเครื่องมือวัดปจจัยทางกายภาพ ไดแก คาความลึก วัดโดยใชลูกตุมวัดความลึก (ซม.) คาความเค็ม วัดโดยใชเครื่อ ง
Refractometer (ppt) คาความเปนกรด-เบส (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และอุณหภูมิ (°C) วัดโดยใชเครื่องวัด
ปจจัยหลายตัวแปร (Multimeter) ยี่หอ Lutron รุน WA-2017SD และคาความเขมแสง (Lux ) วัดโดยใช เครื่องวัดความ
เขมแสง (Lux Meter)
การศึกษาในหองปฏิบตั ิการ
นําตัวอยางปูหินกามฟา (ภาพที่ 2) ในแตละสถานีมาแยกเพศ โดยพิจารณาจากลักษณะของจับปง พรอมทั้ง
วัดความกวางกระดอง (CW) ดวยเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิทัล ยี่หอ Mitutoyo (ความยาว 15 เซนติเมตร) มีหนวย
เปนมิลลิเมตร และชั่งน้ําหนัก (W) ดวยเครื่องชั่งสองตําแหนง มีหนวยเปนกรัม (g) จากนั้นทําการเปดกระดอง และผาตัด
นํากระเพาะของปูหินออกมาเก็บรักษาในแอลกอฮอล 70% และทําการศึกษากระเพาะอาหารภายใน 1 สัปดาหหลัง
การผาตัดกระเพาะตัวอยางดวยกลองสเตอริโอ ดังภาพที่ 2 (Williams, 1981; Josileen, 2011; Kunsook et al. 2014)
จัดจําแนกลักษณะชนิดอาหารออกเปน 7 กลุม ดังตารางที่ 1
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ค

ภาพที่ 2 ศึกษาชนิดอาหารของปูในหองปฏิบัติการ
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า

(ก) ลอบปูแบบพับได
(ข) ตัวอยางปูหินกามฟา (Thalamita crenata)
(ค) อาหารกลุมปลาที่พบกางปลา และเกล็ดปลา
(ง) อาหารกลุมครัสเตเชียน ที่พบเปลือกของกระดองปูภายใตกลองสเตอริโอ

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของอาหารแตละชนิดของปูหินกามฟา บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี
ลักษณะอาหารที่พบ

ปลา (Fish)

กางปลา, หนังปลา, เนื้อปลา, เกล็ดปลา

ครัสเตเชียน (Crustaceans)

กระดองปู, กุง

หอย (Mollusc)

เปลือกหอยสองฝา

พลาสติก (Plastic)

อวนจมปู

สาหราย (Seaweed)

สาหรายสีน้ําตาล

อินทรียสาร (Debris)

ไมสามารถจําแนกได

ทราย (Sand)

เม็ดทราย

มห
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ประเภทอาหาร
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เพศผู

เพศเมีย

ชภัฏ

18
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4
2
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จํานวน (ตัว)

ผลการศึกษาโครงสรางประชากรและชนิดอาหารตามธรรมชาติของปูหินกามฟา บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบุรี มีดังนี้
1. อัตราสวนเพศ และการกระจายความถี่ความกวางกระดองปูหินกามฟา
ผลการศึ กษาอั ตราสว นเพศ พบประชากรปู หินก า มฟ า จํา นวน 40 ตั ว เพศผู 20 ตั ว และเพศเมี ย 20 ตั ว
มีอัตราส วนเพศเท ากับ 1:1 การกระจายความถี่ความกวา งกระดองปู หิ นกา มฟา (Thalamita crenata) พบปู เพศผู
มีขนาดความกวางกระดองอยูในชวง 5.1 - 6.0 เซนติเมตร (ซม.) และ 6.1 – 7.0 ซม. มากที่สุด รองลงมาคือ 3.1 - 4.0
ซม. และ 7.1 – 8.0 ซม. และพบปูเพศเมียมีขนาดความกวางกระดองอยูในชวง 5.1 - 6.0 ซม. มากที่สุด รองลงมาคือ 6.1
- 7.0 ซม. ดังภาพที่ 3 ขนาดความกวางกระดองเฉลี่ย มีคาเทากับ 5.62 ± 1.35 ซม. ความกวางกระดองขนาดเล็ กสุ ด
มีคาเทากับ 2.55 ซม.และขนาดความกวางกระดองใหญที่สุด มีคาเทากับ 7.48 ซม.

ความกวางกระดอง (เซนติเมตร)
ภาพที่ 3 การกระจายความถี่ความกวางกระดองปูหินกามฟา (Thalamita crenata) บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี

มห
าวิท
ยา

2. ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองและน้ําหนักของปูหินกามฟา
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความกวางกระดองและน้ําหนักของปูหินกามฟา พบความสัมพันธดังนี้ W =
0.0001CW3.2393 ดังภาพที่ 4 โดยปูหินกามฟามีการเจริญเติบโตแบบอัลโลเมตริก ที่สัดสวนรางกายไมเปนสัดสวนตอกั น
โดยตรง คา b≠3 เนื่องจากปูมีพ ฤติกรรมการลอกคราบเพื่อการเจริญเติบ โต ปูหินหลายชนิ ดในวงศ พอทูนิดจะไม กิน
อาหารในขณะที่กําลังจะลอกคราบ
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองและน้ําหนักของปูหินกามฟา บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี
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ชภัฏ

3. ความชุกชุมของปูหินกามฟาในแตละระบบนิเวศ และฤดูกาล
ผลการศึกษาพบความชุกชุมของปูหินกามฟาในระบบนิเวศหาดหินที่ปกคลุมไปดวยสาหรายทะเล จํานวน 31
ตัว คิดเปน 78% และพบความชุกชุมในระบบนิเวศปะการัง จํานวน 9 คิดเปน 22% สําหรับความชุกชุมตามฤดู กาล
พบปูหินกามฟาในฤดูฝน จํานวน 22 ตัว คิดเปน 55% และพบในฤดูแลง จํานวน 18 ตัว คิดเปน 45% ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ความชุกชุมของปูหินกามฟาในแตละระบบนิเวศ และฤดูกาล บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบุรี

4. ความสัมพันธระหวางปจจัยกายภาพ และความชุกชุมของปูหินกามฟา
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพ และความชุกชุมของประชากรปูหินบริเวณอาวยาง
จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบความชุกชุมของปูหิน มีความสัมพันธกับคาความความเปนกรด-ดาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ (P<0.05) โดยมี ความสั มพั นธ ในเชิงลบ คือ เมื่อ คา ความเป นกรดด างมากจะมีคา ความชุ กชุมของปูหิ นต่ํ า
ดังตารางที่ 2 คาความเปนกรดดางเฉลี่ยมีคา 8.36±0.32 สําหรับคาปจจัยทางกายภาพอื่น ๆ มีดังนี้ คาปริมาณออกซิเจน
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ละลายเฉลี่ยมีคา 5.25±0.86 มิลลิกรัม/ลิตร คาปริมาณแสงเฉลี่ยมีคา 38,210.67±19,377.71 ลักส คาอุณหภูมิน้ําเฉลี่ย
มีคา 31.35±0.92 องศาเซลเซียส และคาความเค็มเฉลี่ยมีคา 28.63±1.22 ppt
ตารางที่ 2 คาสหสัมพันธแสดงความสัมพันธระหวางประชากรปูหินกามฟากับปจจัยทางกายภาพ บริเวณอาวยาง
จังหวัดจันทบุรี
ปจจัยทางกายภาพ
คาสหสัมพันธ
P
-0.218*

<0.05*

ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)

0.122

>0.05

คาอุณหภูมิน้ํา (°C)

-0.184

>0.05

คาความเค็ม

-0.167

>0.05

คาความเขมแสง

0.061

>0.05

ความลึก

-0.013

>0.05

ชภัฏ

คาความเปนกรดดาง (pH)

หมายเหตุ * มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

5. ชนิดอาหารธรรมชาติ และปจจัยที่สงผลตอปริมาณอาหารของปูหินกามฟา บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึ ก ษาค า ความถี่ ข องอาหารที่ ป รากฏในกระเพาะของปู หิ น ก า มฟ า (Thalamita crenata) พบ
องคประกอบของอาหารในกระเพาะปู ดังนี้ โดยพบอาหารกลุมหลัก ไดแก ปลา 21.30% ครัสเตเชียน 21.30% และ
อินทรียสาร 19.60% อาหารกลุมรอง ไดแก ทราย 14.70% สาหราย 11.40% หอย 6.50% และพลาสติก 4.90% ดัง
ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ความถี่ของอาหารที่ป รากฏในกระเพาะของปูหิ นก ามฟา (Thalamita crenata) บริเวณอา วยาง จั ง หวั ด
จันทบุรี
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ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกินอาหารของปูหินกา มฟา พบวาเพศ และฤดูกาล มีผลตอการกินอาหาร
(P<0.05) แตระยะการเจริญเติบโต หรือชวงวัย และแหลงที่อยูอาศัย ไมมีผลตอการกินอาหารของปูหินกามฟาอยางมี
นัยสําคัญ (P>0.05) ดังตารางที่ 3 โดยพบวาในชนิดอาหารชนิดเดียวกัน ปูเพศผูจะมีปริมาณอาหารในกระเพาะนอยกวาปู
เพศเมีย และในฤดูแลงสวนใหญ ปูหินกามฟาจะมีปริมาณอาหารในกระเพาะมากกวาในฤดูฝน ดังภาพที่ 7
ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการกินอาหารของปูหินกามฟา Thalamita crenata บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบุรี
ปจจัยที่มีผลตอการกินอาหาร
df
P
เพศ

14.117

1

<0.05*

ชวงวัยของเพศผู

7.693

1

>0.05*

6.611

1

>0.05*

แหลงที่อยูอาศัย

12.131

1

>0.05*

ฤดูกาล

34.18

1

<0.05*

ชวงวัยของเพศเมีย

ชภัฏ

*หมายเหตุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ลัยร
า

ก

มห
าวิท
ยา

ภาพที่ 7 องคประกอบความถี่ของชนิดอาหารของปูหินกามฟา บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบุรี
ก. ความถี่ข องชนิดอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปูหินเพศผูและเพศเมีย จากการวิเคราะหดวยวิธีหา
ความถี่ของชนิดอาหารที่ปรากฏในกระเพาะอาหาร (The frequency of occurrence method)
ข. ความถี่ของชนิดอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปูหินในฤดูแลงและฤดูฝน จากการวิเคราะหดวยวิธีหา
ความถี่ของชนิดอาหารที่ปรากฏในกระเพาะอาหาร (The frequency of occurrence method)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาโครงสรา งประชากรของปูหินกามฟา Thalamita crenata บริเวณหาดอา วยาง จังหวัดจันทบุ รี
เปนการรายงานแหลงอาศัยของปูชนิ ดนี้ที่พบในบริเวณสาหรา ยทะเลในระบบนิเวศหาดหิน และระบบนิเวศปะการัง
โดยพบวามีอัตราสวนเพศเปน 1:1 ชวงขนาดความกวางกระดองที่พบมากที่สุด อยูในชวง 5.1-6.0 เซนติเมตร ซึ่งตาม
รายงานวิจัยของธงชัย นิติรัฐสุวรรณและคณะ (2559) รายงานวาเปนปูหินที่มีขนาดกลางจะความกวางกระดอง 5.0-5.5
ซม. สวนปูหินขนาดใหญ มีความกวางกระดองมากกวา 5.5-6.0 ซม. โดยมีการพบความชุกชุมในระบบนิเวศหาดหินมาก
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ที่สุด ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากลักษณะกายภาพของหาดหินที่มีชองวาง มีพื้นที่ที่ทําใหปูหินไดหลบซอน และอาศัยหากิ น
ประกอบกับผลการศึกษาชนิดอาหารตามธรรมชาติของปูชนิดนี้ ไดแก ปลา 21.30% ครัสเตเชียน 21.30% และอินทรีย
สาร 19.60% เปนอาหารกลุมหลัก โดยมีรายงานการวิจัยทั้ งการลากิ นเหยื่อขณะมี ชีวิ ต และกิ นซากด วย (Josileen,
2011; Kunsook et al., 2014) สวนอาหารกลุมรอง ไดแก ทราย 14.70% สาหราย 11.40% หอย 6.50% และพลาสติก
4.90% ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาปูที่เก็บมาไดในระบบนิเวศหาดหินจํานวน 31 ตัวนั้น มีการกินสาหรายทะเลเปนอาหาร
ดวย ไดแก กลุมสาหรายสีน้ําตาล ที่พบความอุดมสมบูรณมากในพื้นที่อาวยาง (ประสาน แสงไพบูลย และคณะ, 2561)
สําหรับการพบความชุกชุมในชวงฤดูฝนมากกวาฤดูแลงนั้น อาจจะเกี่ยวของกับคาปจจัยทางกายภาพ ไดแก คาความเปน
กรดดาง ที่อาจสงผลตอการลอกคราบ และการวางไข โดยคาความเปนกรดดางที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของปูชนิ ดนี้
อยูในชวง 6.76-8.85 รวมถึงความอุดมสมบูรณของอาหารกลุมหลัก ไดแก ปลา และครัสเตเชียน ที่จะพบความชุกชุมมาก
ในชวงฤดูฝน (ประสาน แสงไพบูลย และคณะ, 2562; Sigana, 2002) สําหรับปจจัยที่สงผลตอปริมาณอาหารของปูนั้น
มี 2 ประการ ไดแก เพศ และฤดูกาล ซึ่งนาจะเกิดจากการที่ปูเพศเมียจําเปนตองใชพลังงานในการสรางและวางไข จึงมี
การกินอาหารในปริมาณที่มากกกวาเพศผู รวมถึงในชวงฤดูแลงพบปริมาณอาหาร โดยเฉพาะปลา สาหราย และอินทรีย
สาร จํานวนมาก อาจเนื่องมาจากเปนชวงที่พบความชุกชุมในอาหารกลุมนี้มาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาความชุกชุมของ
สาหรายทะเล และสัตวทะเลกลุมปลา ในการศึกษาของประสาน แสงไพบูลย และคณะ (2561 และ2562)
ผลการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ไดแก การทําประมง ที่สงผลตอปูหิน
ก า มฟ า นั่ น คื อ ปู มีการกิ น พลาสติ ก จากเครื่อ งมื อ ประมงอวนจมปู ที่ มี การทิ้ ง ในทะเลเข า ไป ซึ่ง อาจส งผลโดยตรง
ตอการลดลงของประชากรปูชนิดนี้ รวมไปถึงผลกระทบตอมนุษย ในกรณีที่มีการนําปูหินชนิดนี้มาประกอบอาหาร ซึ่งจาก
รายงานการวิจัยของลลิดา เจริญวิเศษ และชุตาภา คุณสุข (2561) ที่มีการศึกษาเมนูอาหารจากปู ในบริเวณพื้นที่อําเภอ
แหลมสิงห และอําเภอทาใหม พบวามีการนํ าปูชนิดนี้มาประกอบอาหารเปนเมนู ทองถิ่น เพื่อขายให กับ นักทอ งเที่ ยว
จํานวนมาก ดังนั้นในระยะยาวหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรออกนโยบายหรือมาตรการในการดําเนินการเกี่ ยวกับปญ หา
เครื่องมือประมงที่ มีการทิ้งในทะเลอยางเรงดว น รวมไปถึงควรมี ระบบบริหารจั ดการเฝ าระวั งปญหาขยะและมลพิ ษ
ที่เชื่อมโยงในทุกหนวยงาน และเผยแพรสูสาธารณชน ในการเตรี ยมพร อ มเพื่ อรับ สถานการณสิ่งแวดลอ มทางทะเล
และชายฝงที่ อาจรุนแรงไดในอนาคต ตลอดจนรว มมือกั นในการกํ าหนดเปา หมายเพื่ อ นํ าไปสูเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่ งยื น
อยางจริงจัง

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

มห
าวิท
ยา

1. ควรเพิ่มการศึกษาในปูหินชนิดอื่น ๆ ที่พบในบริเวณหาดอาวยาง เชน ปูหินในสกุล Charybdis
2. ควรเพิ่มการศึกษาความสัมพันธระหวางการสูญเสียแหลงที่อยูอาศัย ไดแก แหลงสาหรายทะเล ที่สงผลตอ
ประชากรปูหินที่มีแหลงอาหาร คือ สาหรายทะเล
3. ควรมีการทดสอบความสัมพันธรวมระหวางคาปจจัยทางกายภาพแตละชนิด เชน คาอุณหภูมิของน้ํากั บคา
ปริมาณออกซิเจนละลาย หรือคาความเปนกรดเบสกับคาปริมาณออกซเจนละลายที่มีผลตอความชุกชุมของปูหินกามฟา

กิตติกรรมประกาศ

งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ นวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี ประจํ า ป
งบประมาณ 2564
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อสรา งแบบทดสอบทักษะการเสิ รฟ และเพื่ อสร างเกณฑคะแนนมาตรฐาน
ของทักษะการเสิรฟ กี ฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต นของโรงเรี ยนสาธิ ตพิบูลบํ า เพ็ ญ โดยกลุ ม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุม ไดแก 1.ผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณเชิงลึก 3 ทาน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ จํานวน 30 คน เปนนักเรียนชาย 15 คน และเปนนักเรียนหญิง 15 คน ในการหา
คุณภาพของเครื่องมือ 2. ในการสรางเกณฑคะแนนมาตรฐานใชนักเรียนจํานวน 60 คน เปนนักเรียนชาย 38 คน และ
นักเรียนหญิง 22 คน โดยใชการสุม อยางงายเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก แบบทดสอบทักษะ
การเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ในทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด และแบ็คแฮนดที่ผวู ิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และสรางเกณฑคะแนนมาตรฐาน
ในการแบงระดับโดยใชคา เฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก
ผลการวิจัยพบวา
1. แบบทดสอบทั ก ษะการเสิ รฟ กี ฬาเทเบิ ล เทนนิ สที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มี ความเที่ ย งตรงตามดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผูเชี่ยวชาญมี คาความตรงเชิงเนื้อหา เทากับ 0.93 ซึ่งอยูในเกณฑระดับดี
2. แบบทดสอบทักษะการเสิ รฟ กี ฬาเทเบิลเทนนิสที่ ผูวิจั ยสรางขึ้ น มี ความเชื่ อมั่ นในระดั บสู งทุ กรายกาย
ทดสอบ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) ของทักษะการเสิรฟโฟรแฮนดและทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนด มีคา
เทากับ .974 และ .949 ตามลําดับ
3. เกณฑคะแนนมาตรฐาน ทักษะการเสิรฟ กีฬาเทเบิลเทนนิสที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟ
โฟรแฮนด ระดับสูงมาก เทากับ 33 คะแนนขึ้นไป สูง เทากับ 29 - 33 คะแนน ปานกลาง เทากับ 24 - 28 คะแนน
ต่ํา เทากับ 19 - 23 คะแนน ต่ํามาก เทากับ ต่ํากวา 19 คะแนน และระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟแบ็คแฮนด ระดับสูง
มาก เทากับ 32 คะแนนขึ้นไป สูง เทากับ 29 – 32 คะแนน ปานกลาง เทากับ 25 - 28 คะแนน ต่ํา เทากับ 21 – 24
คะแนน ต่ํามาก เทากับ ต่ํากวา 21 คะแนน
คําสําคัญ: แบบทดสอบ/การเสิรฟโฟรแฮนด/การเสิรฟแบ็คแฮนด /เทเบิลเทนนิส

Abstract

This research aimed to construct a test and criteria of standard scores for serving in table
tennis for secondary school students at Piboonbumpen Demonstration School. The sample group used
in this research was the secondary school students at Piboonbumpen Demonstration School. To
determine the quality of the tool used, there were 30 students; 15 males and 15 females. To create
the criteria of standard scores, 60 students; 38 males and 22 females, were used and selected by simple
random sampling. The tool used in this research was a test of serving skills in table tennis, in serving
skills of forehand and backhand. It was created by the researcher. The statistics used to analyze the
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data were mean, standard deviation (S.D.), Pearson's correlation coefficient (r), The criteria of standard
score were divided into five levels: the highest, high, medium, low, and the lowest, by using mean and
standard deviation.
The results were found that:
1. The test of serving skills in table tennis created by the researcher was accurate at the
discretion of the experts. The content validity was 0.93, which was at a high level.
2. The test of serving skills in table tennis constructed by the researcher got a high level of
confidence in all items tested. The Pearson correlation coefficients (r) of forehand and backhand serving
skills were .974 and .949, respectively.
3 . The criteria of standard score for serving skills in table tennis created by the researcher were
examined. The level of the forehand serve score criteria were as follows: 33 scores or more for the
highest-level, 29-33 scores for high level, 24-28 scores for medium level, 19-23 scores for low level,
and less than 1 9 scores for the lowest-level. Besides, the level of the backhand serve score criteria
were as follows: 32 scores or more for the highest-level, 29-32 scores for high level, 25-28 scores for
medium level, 21-24 scores for low level, and less than 21 scores for the lowest level.
Keywords: Test ,Forehand Serve, Backhand Serve, table tennis
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กี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส หรื อ ป ง ปอง เป น กี ฬ าสากลประเภทหนึ่ ง ที่ มี ค วามนิ ย มกั น อย า งแพร ห ลายทั่ ว โลก
มี การแข งขั นทั้งระดับชาติและระดับ นานาชาติ จากการสํา รวจพบว ามีผูเล นกว า 300 ล า นคน และมี นักกีฬาเพื่ อการ
แขงขันกวา 40 ลานคนทั่วโลก (Jon Mikel Picabea et. al, 2021) ซึ่งจุดเดนของกีฬาเทเบิลเทนนิสเปนกีฬาที่มีทั กษะ
ไมซับซอนรวมทั้งเทคนิคการเลนมีความเหมาะสม ทําใหเกิดความสนุกสนานตอผูเรียนและผูเลน ในประเทศไทยไดรับ
ความนิยมจากเยาวชนและประชาชนทั่วไปเปนอยางมากซึ่งมีการนํากีฬาเทเบิลเทนนิสมาใชเปนกิจกรรมในการออกกําลัง
กาย กิจกรรมนันทนาการ อีกทั้งนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทั่วประเทศ
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสาระ และมาตรฐาน
การเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีตัวชี้วัดชั้นปซึ่งกําหนดใหผูเรียนเขารวมกีฬาไทยและกีฬาสากล ซึ่งกีฬาเทเบิล
เทนนิ ส เป นกิ จ กรรมที่ ไ ด รับ ความสนใจให เป น กี ฬ าสากลเพื่ อ เป น สื่ อ ในการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าพลศึ ก ษาในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนทั่วประเทศ ซึ่งถือวาเปนกีฬาที่สามารถเป นสื่ อในการพั ฒนาผู เรียนให เกิดการพัฒนาแบบองค
รวมทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญ ญา ตามหลักปรัชญาของพลศึกษา อี กทั้ งเป นกี ฬาที่นักเรียน
สามารถเขาถึงไดอันเนื่องมาจากการใชทรัพยากรการเรียนที่เหมาะสม อุปกรณการเลนราคาไมสูงมากเกินไป ใชสถานที่
ไมมากนัก (จุฬารัตน นาคพงศ, 2535) เชนเดียวกับหลักสูตรพลศึกษาและกิจกรรมชมรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต น
ของโรงเรียนสาธิตพิบูญบําเพ็ญ จังหวัดชลบุรี ไดกําหนดใหมีการเรียน การสอนวิชาเทเบิลเทนนิสเพื่อใหผูเรียนเกิ ดการ
พัฒนาแบบองครวม สามารถนําทักษะการเลน การออกกําลังกายเพื่อเสิรม สรางสุขภาวะที่ดีได
การเรียนการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนั้นจะเนนทักษะเบื้องตนซึ่งเปนพื้นฐานในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส ไดแก
ทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด ทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนด และการตี โตในการรุ กและการรับ โดยใช การตี แบบโฟร แฮนด
และแบบแบ็คแฮนด (Ziemowit et. al, 2020) โดยผูเลนจะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติทักษะพื้ นฐาน
ที่ดีไดพอสมควรจึงจะสามารถนําไปผสมผสานการเลนไดเพื่อทําใหเกิดความสนุกสนาน หรือสามารถนําไปประยุกต ใช
ในเกมสการแขงขันที่ถูกตองตามกฎ กติกา และระเบียบของการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยในการทักษะการเสิ รฟ
ถือวาเปนทักษะที่มีความสําคัญเปนอยางมากที่ครูผูสอนจะตองให ความสําคัญ เป นอั นดับ แรกซึ่งทั กษะการเสิรฟ ทั้ง ใน
ลักษณะโฟรแฮนดและแบ็คแฮนดจะตองมีทักษะการเคลื่อนไหวในการเสิรฟ ที่ถูกตอง และตองมีความแมนยําในการเสิรฟ
ไปยังพื้นที่ฝงตรงขาม โดยในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะการเสิรฟที่ดีนั้นผูฝกสอนจะตองมีการใหผลยอนกลับ
ที่ดีกับผูเรียนทั้งในขณะฝก และการประเมินผลหลังจากการฝก ซึ่งการประเมินผูเรียนในทักษะการเสิรฟนั้นสามารถทําได
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โดยการใชแ บบทดสอบทักษะการเสิรฟ ที่มีความเฉพาะเจาะจงในกีฬาเทเบิลเทนนิ ส แบบทดสอบในทักษะการเสิรฟ
ในกี ฬ าเทเบิลเทนนิ ส ในป จ จุ บั นได มีผู ศึกษาและสร างแบบทดสอบในรู ป แบบที่ มี ความหลากหลาย เช น การสร า ง
แบบทดสอบทั ก ษะเทเบิ ล เทนนิ ส สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาป ที่ 6 (โชดก ฤาธิ รุ ดเร ง ผล, 2543) การสร า ง
แบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสในระดับอุดมศึกษา (พิชัย พัฒนาพงศชัย, 2552) แตอยางไรก็ ตามแบบทดสอบ
ทักษะในการเสิ รฟโฟร แฮนด และแบ็คแฮนดใ นระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษาตอนตนควรมี ความเฉพาะเจาะจง สามารถวั ด
ประเมินผลเหมาะสม กับสภาพวุฒิภาวะของผูเรียน อีกทั้งเปนแบบทดสอบทักษะที่ควรมีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น
และเกณฑของการทดสอบ เพื่อเปนมาตรฐานและครอบคลุมสามารถวั ดไดตรงกับทักษะที่ตองทําการวัด (บุญเรียง ขจร
ศิลป, 2539)
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญและมีความสนใจในการสรางแบบทดสอบทักษะ
การเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต นโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญเพื่อสรางแบบทดสอบทักษะ
เทเบิลเทนนิสสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และทําใหครูผูสอนมีเครื่องมือใชวัดความสามารถและการพัฒนา
ของผูเรียน รวมถึงใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ชภัฏ

1. เพื่อสรางแบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิต
พิบูลบําเพ็ญ
2.เพื่อสรางเกณฑคะแนนมาตรฐานของทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต น
โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญที่ไดผาน
การเรียนวิชาเทเบิลเทนนิสมาแลว ประจําปการศึกษา 2562
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
และกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อสรางคาคะแนนมาตรฐาน (Standard Score)
1.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.2.2 กลุมผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรางแบบทดสอบ จํานวน 3
ทาน กลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตรงของเครื่องมือ จํานวน 3 ทาน ดวยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยคุณสมบั ติ
ของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
1) ผานการอบรมณหลักสูตรผูฝกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิ ส ITTF หรือมีประสบการณในการสอน
กีฬา เทเบิลเทนนิสไมต่ํากวา 10 ป
2) กรรมการผูตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับ 2 หรือมี ประสบการณในการตั ดสิ นกี ฬาเทเบิ ล
เทนนิสไมต่ํากวา 5 ป
3) ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขึ้นไป หรือมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของอยางนอย 5 ป
1.2.3 กลุมตัวอยางนักเรียนจํา นวน 30 คน (อายุเฉลี่ย 14.53 + 0.62 ป) เปนนักเรียนชาย 15 คน
(อายุเฉลี่ย 14.4+ 0.63 ป) และเปนนักเรียนหญิง 15 คน (อายุเฉลี่ย 14.53 + 0.63 ป) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
1.3 กลุ มตั วอย างที่ใ ช ในการเก็บ ขอ มูล เพื่ อ สรา งคาคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) เป นนั กเรี ย น
จํานวน 60 คน (อายุเฉลี่ย 14.51 + 0.62 ป) เปนนักเรียนชาย 38 คน (อายุเฉลี่ย 14.50 + 0.60 ป) และนักเรียนหญิง
22 คน (อายุเฉลี่ย 14.54 + 0.67 ป) โดยใชการสุมอยางงาย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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2.1 แบบสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ
2.2 แบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส
3. การสรางแบบทดสอบ
การสรางแบบทดสอบทักษะการเสิ รฟ โฟรแฮนด และแบ็ คแฮนด ในกี ฬาเทเบิล เทนนิ สที่ผูวิ จัยสร า งขึ้ น
มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบการกี ฬา
และ การทดสอบทั ก ษะการเสิ ร ฟ ในกี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส วิ เ คราะห และสั ง เคราะห เ อกสาร นํ า มาสร า งต น ร า ง
ของแบบทดสอบเบื้องตน และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อนํามาใชในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview)
3.2 สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณสูงเพื่อนํามาขอมูลมาใชในการ
รางแบบทดสอบจํานวน 3 ทาน
3.3 นําแบบทดสอบที่ สรางขึ้ น ไปหาคา ความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) โดยให ผูเชี่ ย วชาญ
จํานวน 3 ทาน เปนผูทําการตรวจสอบ พิจารณา โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective
congruence: IOC)
3.4 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ผานการเรียนเทเบิลเทนนิส ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน
เพื่อหาขอบกพรอง และนํามาใชในการแกไขขอบกพรองของแบบทดสอบ โดยการเลือกแบบเจาะจง
3.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปหาคาความเที่ยงตรง (Reliability) โดยใชวิธีการทดสอบซ้ํา (Test- retest)
ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 โดยการทดสอบที่มีระยะเวลาหางกัน 1 สัปดาห โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สั น แล วนํ า คา ที่ ได มาพิ จารณากั บ คา มาตรฐานการประเมิ นสั มประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ ข อง Kirkendall, Gruder, and
Johnson โดยการทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เปนนักเรียนชาย 15 คน และเปนนักเรียนหญิง 15 คน
3.6 สรางคาคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) ของแบบทดสอบ จากกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน 60 คน
เปนนักเรียนชาย 38 คน และนักเรียนหญิง 22 คน โดยใชการสุมอยางงาย
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 นําหนังสือจากคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความรวมมือไป ยังผูอํานวยการ
โรงเรียน สาธิตพิบูลบํา เพ็ญ ในการขอใชกลุมตัวอยาง สถานที่และสิ่งอํา นวยความสะดวก ที่ ใช ในการวิจั ย ตลอดจน
นัดหมายวัน และเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
4.2 ชี้แจงรายละเอียด และอธิบายขั้นตอนการเก็บขอมูลในโครงการวิจัยแกกลุมตัวอยางทุกกลุมโดยละเอี ยด
พรอมกับนัดวัน เวลา และสถานที่ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4.3 ประชุมผูชวยวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ อธิบายขั้นตอน สาธิตวิธีการทดสอบ ใหผูชวยทําการวิจัย
เขาใจถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง และรายละเอียดตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกัน
4.4 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ผานการเรียนเทเบิลเทนนิส ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน
เพื่อหาขอบกพรอง และนํามาใชในการแก ไขขอบกพรอ งของแบบทดสอบ โดยจั ดเตรี ยมอุปกรณ และสถานที่ ในการ
ทดสอบ ใหมีสภาพใกลเคียงกันมากที่สุด
4.5 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ อธิบายขั้นตอน สาธิตวิธีการทดสอบโดยผูชวยวิจัย
4.6 การทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุมตั วอยางจํานวน 30 คน โดยการทดสอบที่ มีระยะเวลาห า งกั น
1 สัปดาห
4.7 การทดสอบกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน 60 คน เปนนักเรียนชาย 38 คน และนักเรียนหญิง 22 คน เพื่อ
สรางคาคะแนนมาตรฐาน (Standard Score)
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลไปวิเคราะหและแปลความหมาย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร และการวิเคราะหจาก
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Expert Opinion Analysis) แลวนํามาสังเคราะหความคิดรวบยอดและนํามาสราง
แบบทดสอบฉบับราง
5.2 การหาค า เฉลี่ ย (Mean) และค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข อ มู ล ทั่ ว ไป
และผลการทดสอบ
5.3 หาคาความตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective congruence:
IOC) ของ Rowinelli and Hambleton (1977)
5.4 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันต
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
5.5 สรา งเกณฑค ะแนนมาตรฐานตามระดับ ความสามารถซึ่ งได จ ากการใช ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน โดยผูวิจัยกําหนดระดับความสามารถของทักษะออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และ ต่ํามาก

ผลการวิจัย

1. แบบทดสอบทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด และแบ็คแฮนด ในกีฬาเทเบิลเทนนิส ความตรงเชิงเนื้อหา เทากับ
0.93 มีความเชื่อมั่นในระดับสูงทุกรายการทดสอบ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) ของทักษะการเสิรฟโฟร
แฮนด และทักษะการเสิรฟ แบ็คแฮนด มีคาเทากับ .974 และ .949 ตามลําดับ

ลัยร
า

ชภัฏ

การเตรียมอุปกรณ
1.เตรียมสนามและอุปกรณ
2. ทําตารางที่โตะเทเบิลเทนนิสดานหนึ่ง
เพื่อกําหนดหมายเลขคะแนน
3. กําหนดหมายเลขคะแนนในตารางแตละ
ชองดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงแบบทดสอบการกําหนดคะแนนบนพื้นที่สนามเทเบิลเทนนิส

มห
าวิท
ยา

วิธีการทดสอบ
1) เมื่อไดรับ สัญ ญาณ “เริ่ม” ให ผูทดสอบเสิรฟ ลู กเทเบิ ลเทนนิสดว ยการเสิ รฟ โฟร แฮนด หรือแบ็ ค แฮนด
และจะตองถูกตองตามกติกาการเสิรฟในกีฬาเทเบิลเทนนิส กลาวคือ ลูกเทเบิลเทนนิสจะตองอยูกลางฝามือ มือที่ถือลูก
เทเบิลเทนนิสจะตองแบ และนิ้วเรียงชิดกัน มือจะตองอยูเหนือพื้นผิวของโตะ การสงลูกเทเบิลเทนนิส จะตองใหลูกเทเบิล
เทนนิสกระทบพื้นโตะเทเบิลเทนนิสในแดนของตนเองกอนแลวกระดอนขามตาขายและไปลงในแดนตรงกันขาม
2) ใชกติกาการเสิรฟเทเบิลเทนนิสสากล
3) ใหเสิรฟ จํานวน 10 ครั้ง
เกณฑการใหคะแนน
1) ใหนับคะแนนตามจุดที่ลูกเทเบิลเทนนิสลง ลงที่หมายเลขใดใหนับคะแนนที่หมายเลขนั้น
1.1) ให 1 คะแนน หมายความวา การเสิรฟลงในพื้นที่อยูในระดับ พอใช
1.2) ให 2 คะแนน หมายความวา การเสิรฟลงในพื้นที่อยูในระดับ ปานกลาง
1.3) ให 3 คะแนน หมายความวา การเสิรฟลงในพื้นที่อยูในระดับ ดี
1.4) ให 4 คะแนน หมายความวา การเสิรฟลงในพื้นที่อยูในระดับ ดีมาก
2) ถาลูกเทเบิลเทนนิสลงตรงเสนใหนับคะแนนที่สูงกวา
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3) ถาลูกเทเบิลเทนนิสถูกตาขายและลงในแดนฝายตรงขามใหทําการเสิรฟใหม
4) นําคะแนนทั้ง 10 ครั้งมารวมกันและหาคาเฉลี่ย

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคา ดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective congruence: IOC) ในการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน

คาเฉลี่ย
รายขอ

ประเด็นคําถามแบบทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิส

1.00

2.วิธีการทดสอบมีความเหมาะสมกับการทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1.00

3.อุปกรณและสถานที่มีความเหมาะสมกับการทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1.00

4.วิธีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบมีความเหมาะสมกับการทดสอบการเสิรฟ ลูกเทเบิลเทนนิสใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1.00

5.การประเมินผลการทดสอบมีความเหมาะสมกับการทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

0.66

คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

0.93

ชภัฏ

1.แบบทดสอบมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแบบทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

ลัยร
า

จากตารางที่ 1 แสดงค า ความตรงเชิง เนื้อ หาจากการประเมิ นค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (Index of itemobjective congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ในนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ โดยมีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.93

มห
าวิท
ยา

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสันต ระหวางการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
การทดสอบทักษะ
Mean + S.D. (N=30)
r
p
โฟรแฮนด ครั้งที่ 1
24.48 + 6.08
.974**
.00
โฟรแฮนด ครั้งที่ 2
25.53 + 5.18
แบ็คแฮนด ครั้งที่ 1
27.63 + 5.21
.949**
.00
แบ็คแฮนด ครั้งที่ 2
28.15 + 4.53
จากตารางที่ 2 แสดงคา ความเชื่อ มั่นของแบบทดสอบทั กษะการเสิ ร ฟ กี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส ในนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต นโรงเรียนสาธิตพิบูลบํา เพ็ ญ โดยคา ความเชื่ อมั่ น (r) ของแบบทดสอบทั กษะการเสิรฟโฟร แ ฮนด
และแบ็คแฮนดเทากับ .974 และ.949 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 เกณฑคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) ของการทดสอบทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด
ระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟ
สูงมาก (33 คะแนนขึ้นไป)
สูง (29-33 คะแนน)
ปานกลาง (24-28 คะแนน)
ต่ํา (19-23 คะแนน)
ต่ํามาก (ต่ํากวา 19 คะแนน)

จากตารางที่ 3 แสดงระดั บ เกณฑ ค ะแนนการเสิ ร ฟ โฟร แ ฮนด โดยมี ร ะดั บ คะแนนอยู ใ นระดั บ สู ง มาก
(33 คะแนน ขึ้นไป) จํานวน 4 คน ระดับสูง (29-33 คะแนน) จํานวน 6 คน ระดับปานกลาง (24-28 คะแนน) จํานวน 30
คน ระดับต่ํา (19-23 คะแนน) จํานวน 12 คน และระดับต่ํามาก (ต่ํากวา 19 คะแนน) จํานวน 8 คน

ชภัฏ

ตารางที่ 4 เกณฑคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) ของการทดสอบทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนด
ระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟ
N=60
สูงมาก (32 คะแนนขึ้นไป)
7
สูง (29-32 คะแนน)
10
32
ปานกลาง (25-28 คะแนน)
ต่ํา (21-24 คะแนน)
9
ต่ํามาก (ต่ํากวา 21 คะแนน)
2

ลัยร
า

จากตารางที่ 4 แสดงระดั บ เกณฑ ค ะแนนการเสิ รฟ แบ็ ค แฮนด โดยมี ร ะดั บ คะแนนอยู ใ นระดั บ สู ง มาก
(32 คะแนนขึ้นไป) จํานวน 7 คน ระดับสูง (29-32 คะแนน) จํานวน 10 คน ระดับปานกลาง (25-28 คะแนน) จํานวน 32
คน ระดับต่ํา (21-24 คะแนน) จํานวน 9 คน และระดับต่ํามาก (ต่ํากวา 21 คะแนน) จํานวน 2 คน

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

มห
าวิท
ยา

1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเทากับ 0.93 ซึ่งอยูในเกณฑความสอดคลองระดับ
ดีมาก ไดจากการหาความตรงเชิงเนื้อหา (Index of item-objective congruence: IOC) แบบทดสอบจากผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ทาน ซึ่งมีความรูความสามารถผานการอบรมหลักสูตรผูฝกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ITTF เปนกรรมการผูตัดสินกีฬา
เทเบิ ลเทนนิ ส เป นผู เชี่ย วชาญทางด านการวัดและประเมิ นผลทางพลศึ กษา และเป นผู มี ความรู ความสามารถและ
ประสบการณในการสอนการฝกเทเบิลเทนนิส โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานไดพิจารณาเห็นตรงกันวา แบบทดสอบที่ผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรี ยน
สาธิ ต พิ บูล บาเพ็ ญ มี ความสอดคลอ งกั บ Rovinelli and Hambleton (1997) ซึ่ ง ได มี ก ารกํ า หนดความสอดคล อ ง
ที่ค า ดั ช นี ความสอดคลอ งที่คํ านวณหาได ตั้ งแต 0.60 ขึ้ นไป หรื อ ร อ ยละ 60 ถื อ ว า อยู ใ นเกณฑ ใ ช ได ค าดั ช นี ความ
สอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 หมายความวา มีความตรงระดับดีมาก และสอดคลองกับ บุญเรียง ขจรศิลป (2539) และ
ผาณิต บิลมาศ (2530) ไดกลาวถึงองคประกอบของแบบทดสอบทางการกีฬาที่ดีไววาจะตองเปนแบบทดสอบ ที่มีลักษณะ
คลายการเลนจริง มีความเที่ยงตรง (Validity) ที่สามารถวัดไดตรงตามเปาหมายที่ตองการจะวัด วัดเนื้อหาไดครบตาม
ขอบเขตที่กําหนดไว ซึ่งการพิจารณาวาเครื่องมือมีความตรงตามเนื้อหามากนอยเพียงใดนั้น พิจารณาจากเครื่องมือวา
ครอบคลุมเนื้อหาตาง ๆ ที่ตองการจะวัดครบถวนมากนอยเพียงใด
2. คา ความเชื่อ มั่ น (Reliability) ของแบบทดสอบทัก ษะการเสิ รฟ กี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส สาหรั บ นัก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) มีคาความสัมพันธ
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สูงทางบวก ในการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของทักษะการเสิรฟโฟรแฮนดและทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนด มีคา เทากับ
.974 และ .949 ตามลําดับ สอดคลองกับผาณิต บิลมาศ (2530) และศิรชิ ัย กาญจนวาสี (2556) กลาววา แบบทดสอบ
ที่ดีตองสามารถใหคะแนนไดอยางแมนยํา เมื่อใดก็ตามที่มีการนําแบบทดสอบไปใชในการทดสอบ แบบทดสอบจะตองมี
คุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งคือ การใหผลการทดสอบที่ใกลเคียงกับของเดิมเมื่ อผู สอบคนนั้นทําการสอบซ้ําภายใต
สภาพการทดสอบที่เหมือนเดิม สามารถทําไดโดยวิธีสอบซ้ําดวยแบบทดสอบเดิม (Test-Retest Method) มีวิธีประมาณ
คาคือการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนที่วัดได จากคนกลุมเดี ยวกั นของเครื่ องมื อเดียวกันโดยการ
ทดสอบการวัดซ้ําสองครั้งในเวลาที่ตางกัน และสอดคลองกับ Kirkendal et al. (1987) ที่ไดกลาวถึงเกณฑมาตรฐานการ
ตัดสินคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธวา 0.90 -1.00 อยูในระดับที่ดีมาก
3. เกณฑคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) ของการทดสอบทักษะการเสิ รฟ กี ฬาเทเบิ ลเทนนิ ส สํ า หรับ
นั กเรียนชั้น มัธ ยมศึ กษาตอนตนโรงเรี ยนสาธิตพิบูลบํา เพ็ ญ แบงออกเปนทักษะการเสิ รฟโฟร แฮนด และแบ็ คแฮนด
โดยเกณฑคะแนนการเสิรฟโฟรแฮนด มีระดับคะแนนอยูในระดับสูงมาก (33 คะแนนขึ้นไป) จํานวน 4 คน ระดับ สูง
(29-33 คะแนน) จํานวน 6 คน ระดับปานกลาง (24-28 คะแนน) จํานวน 30 คน ระดับต่ํา (19-23 คะแนน) จํานวน 12
คน และระดับต่ํามาก (ต่ํากวา 19 คะแนน) จํานวน 8 คน และเกณฑคะแนนในทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนดมีระดับคะแนน
อยูในระดับสูงมาก (32 คะแนนขึ้นไป) จํานวน 7 คน ระดับสูง (29-32 คะแนน) จํานวน 10 คน ระดับปานกลาง (25-28
คะแนน) จํานวน 32 คน ระดับต่ํา (21-24 คะแนน) จํานวน 9 คน และระดับต่ํามาก (ต่ํากวา 21 คะแนน) จํานวน 2 คน
ในการสรา งเกณฑ คะแนนมาตรฐานดัง กลา วเปนการสรา งเกณฑ คะแนนโดยใช วิธี การนํ า คา เฉลี่ ยและสว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของคะแนนดิบ ทั้งหมดมาสรางเกณฑไ ดโดยอาจแบงเป น 5 ชวง โดยอาจใช ชื่อ 5 ,4, 3, 2, 1 หรือ สู งมาก
สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก ทั้งนี้โดยการนําคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไดแลวก็นําไปบวกลบกันก็จะไดเกรด
ตามตองการในการสรางเกณฑคะแนนมาตรฐาน (โชติกา ภาษีผล อางถึงใน รังสฤษฏ จําเริญ, 2558)
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า

1. ควรมีการแบงชวงอายุของกลุมตัวอยางในการทดสอบ เพื่อสรางเกณฑใหเหมาะสมกับชวงอายุของกลุมตัวอยาง
2. ควรนําแบบทดสอบทักษะการเสิรฟไปใชในการเก็บขอมูลในชวงอายุตางๆ เพื่อสรางเกณฑใหเหมาะสมกับชวง
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ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบ
ของกุงเครยฟช Cherax destructor (Clark, 1936)
Effect of salinity on growth and molting of crayfish
Cherax destructor (Clark, 1936)
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บทคัดยอ

ลัยร
า

ชภัฏ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาผลของความเค็มที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุง
เครยฟช Cherax destructor โดยทําการเลี้ยงกุงเครยฟชในน้ําที่มีความเค็ม 3 ระดับ คือ 0, 10 และ 20 สวนในพันสวน
เปนระยะเวลา 9 สัปดาห ในหองปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส กุงเครยฟ ชที่ เลี้ยงในน้ําที่มีความเค็ ม
0 สวนในพันสวน มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มตนเทากับ 1.72±0.75 กรัม และ 3.38±1.03 เซนติเมตร ตามลําดับ
มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทายเทากับ 3.74±0.76กรัม และ 5.69±1.40 เซนติเมตร ตามลําดับ จํานวนครั้งการลอก
คราบเฉลี่ยเทากับ 4.20±0.83 ครั้ง และมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 0.032±0.010 กรัมตอตัวตอวัน สวนที่ความ
เค็ม 10 ส วนในพั น ส ว น มีน้ํ า หนั ก และความยาวเฉลี่ ย เริ่ ม ต น เท า กั บ 1.48±0.40 กรั ม และ 3.10±0.81 เซนติ เ มตร
ตามลําดับ มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทายเทากับ 3.31±0.38 กรัม และ 5.49±1.42 เซนติเมตร ตามลําดับ จํานวน
ครั้งการลอกคราบเฉลี่ยเทากับ 3.67±0.87 ครั้ง และมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 0.029±0.005 กรัมตอตัวตอวัน
สํ า หรับความเค็ ม 20 สวนในพัน สว น มีน้ําหนั กและความยาวเฉลี่ ยเริ่ ม ต นเท า กั บ 1.41±0.34 กรั ม และ 3.19±0.92
เซนติเ มตร ตามลํา ดั บ มีน้ํ า หนัก และความยาวเฉลี่ ย สุ ดท า ยเท า กั บ 2.96±0.92 กรั ม และ 5.31±1.55 เซนติ เ มตร
ตามลํ า ดั บ จํ า นวนครั้ ง การลอกคราบเฉลี่ ย เท า กั บ 3.56 ±0.73 ครั้ ง และมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย เท า กั บ
0.025±0.015 กรัมตอตัวตอวัน จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา อัตราการเจริญเติบโตและจํานวนครั้งของการลอกคราบ
ของกุงเครยฟชในแตละความเค็มที่ศึกษาไมแตกตางทางสถิติ ซึ่ งชี้ใหเห็นวา การเปลี่ ยนแปลงความเค็มในชวง 0-20
สวนในพันสวน ไมสงผลตออัตราการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช C. destructor อยางไรก็ตาม กุงเครย
ฟชที่เลี้ยงที่ความเค็ม 0 สวนในพันสวนมีแนวโนมของการเจริญเติบโตดีกวาที่ความเค็ม 10 และ 20 สวนในพันสวน
คําสําคัญ: ความเค็ม, การเจริญเติบโต, การลอกคราบ, กุงเครยฟช

Abstract

มห
าวิท
ยา

This research aims to study the effect of different salinities on growth and molting in crayfish
Cherax destructor. Crayfishes were reared in water with three salinity levels, i.e., 0, 10 and 20 ppt for
a period of 9 weeks in a controlled temperature laboratory room at 27 ° C. Initial average weight and
length of crayfishes reared in water with salinity level of 0 ppt were 1.72±0.75 g and 3.38±1.03 cm
respectively and the final average weight and length of crayfishes were 3.74±0.76 g and 5.69±1.40 cm
respectively. Average molting times and growth rates were 4.20±0.83 times and 0.032±0.010 g per
individual per day respectively. At salinity 10 ppt, Initial average weight and length were 1.48±0.40 g
and 3.10±0.81 cm respectively and the final average weight and length of crayfishes were 3.31±0.38 g
and 5.49±1.42 cm respectively. Average molting times and growth rates were 3.67±0.87 times and
0.029±0.005 g per individual per day respectively. For salinity 20 ppt, Initial average weight and length
were 1.41±0.34 g and 3.19±0.92 cm respectively and the final average weight and length of crayfishes
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were 2.96±0.92 g and 5.31±1.55 cm respectively. Average molting times and growth rates were 3.56
±0.73 times and 0.025±0.015 g per individual per day respectively.
From this study, it has been found that the growth rates and the molting times of crayfishes
reared in each salinity was no statistically significant difference. It is postulated that changing salinities
in the range between 0 to 20 ppt do not affected the growth rates and molting times in crayfishes.
However, crayfishes reared in 0 ppt seemed to have better growth rates than those reared in 10 and
20ppt.
Keywords: salinity, growth, molting, crayfishes
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กุงเครยฟช หรือ ครอวฟช (Crayfish or Crawfish) เปนกุงน้ําจื ดชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปมีลําตัวใหญ เปลือกหนา
กามใหญ แข็งแรง มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป โอเชียเนียและบริ เวณใกล เคี ยง เชน อีเรียนจายา และ
เอเชียตะวันออก กุงเครยฟช สามารถแบงออกไดเปน 2 วงศใหญ ๆ คือ วงศ์ Astacoidea ซึ่งมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปยุโรป กุง้ เครยฟชในวงศนี้ มีรูปรางใหญ ไมมีกรี มีลักษณะเดนคือ กามมีหนาม ขนาดโตเต็มที่ประมาณ
20 เซนติเมตร และอีกวงศหนึ่งคือ Parastacoidea ซึ่งมีถิ่นกําเนิดในภูมิภาคโอเชียเนียและอีเรียนจายา กุงเครยฟชในวงศ
นี้ กา มไม มี หนาม และลักษณะของก า มจะป อ งออก ปลายก า มหนี บ สั้ นและเล็ ก ขนาดเมื่ อ โตเต็ ม ที่ ป ระมาณ 30-40
เซนติ เ มตร ชนิ ด ของกุ ง เครย ฟ ชในวงศ นี้ ที่ เ ป น ที่ รูจั ก คื อ กุ ง บลู เพิ ร ล (blue pearl) มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า Cherax
destructor
C. destructor เปนสัตวประจําถิ่นของรัฐ Queensland ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย อาศัยอยูในธรรมชาติ
ในชวงอุณหภูมิ 26 -29 °C (Beatty et al., 2005; Jones, 1990; Karplus and Barki, 2004) เปนสายพันธุที่มีการเลี้ยง
ในเชิงพาณิชยและมีการเลี้ยงในประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ใกลเคียงมานานกวาสิบป (Kawai, et al., 2016)
C. destructor อาศัยอยูในน้ําจืดแตสามารถทนตอความเค็มในชวงที่กวาง จึงทนอาศัยอยูในน้ํากรอยได (Weihrauch and
O’Donnell. 2017) โดยพบวาในธรรมชาติมี การอพยพไปอยูบริ เวณชายฝ งทะเลในชว งน้ํา หลาก แต อาศั ยอยู ใ นช ว ง
ระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น (ประมาณ 24-48 ชั่วโมง) นอกจากนี้ยังพบวา C. destructor สามารถดํารงชีวิตอยูไดที่ความเค็ม
30 สวนในพันสวน (ประมาณ 96 ชั่วโมง) โดยกุงเครยฟชสามารถปรับตัวไดทั้งทางโครงสรางและสรีรวิทยา ใหสามารถอยู
รอดได ในน้ํ า กรอ ย และสามารถเจริ ญ เติ บ โตได ดีในน้ํ าที่ มีความเค็ม ต่ํ า แต ในขณะที่ น้ํ าความเค็ มสู งการเจริ ญ เติ บ โต
อาจลดลง ไดมีการทดลองใน C. destructor พบวาสามารถดํารงชีวิตอยูรอดไดถึง 21 วันในความเค็ม 21 สวนในพันสวน
(Mantel & Farmer, 1983; Péqueux, 1995) (Newsom & Davis, 1994)
ความเค็มอาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการอยูรอดและการเจริญเติบโตของกุงเครยฟช รวมถึงการลอกคราบ
ของกุง กุงเครยฟช ซึ่งถูกนําเขามาในประเทศไทย ในฐานะที่เปนสัตวเศรษฐกิจดานสัตวน้ําสวยงาม รวมทั้งมีการนํามา
เลี้ยงในกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจาก กุงเครยฟชสามารถเพาะเลี้ยงไดงาย เจริญเติบโตเร็ว
ทําใหปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุกุงชนิดนี้กันเป นจํา นวนมาก อยางไรก็ตาม กุงเครยฟช ถือวาเปนสัตว ตางถิ่ น
ที่ควรมี การเฝาระวังในแงของการแพรกระจายและเปนสัตว รุกราน ในต างประเทศนั้ นได มีการศึกษาเรื่องราวต าง ๆ
ที่เกี่ยวของกับกุงเครยฟชชนิดนี้ (Betty et al., 2005) ปจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงกุงชนิดนี้มากขึ้น ความเค็มของน้ํา
ที่ใชในการเพาะเลี้ยงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการเพาะเลี้ยง และปจจุบันยังไมมีขอมูลการศึกษาที่เกี่ยวข องกับ
ความเค็มที่มีผลตอการเจริญเติบ โตและการลอกคราบของกุงเครยฟชชนิดนี้ ดังนั้นจุดมุงหมายของการศึกษาในครั้ งนี้
เพื่อศึกษาถึงผลของความเค็มที่มีตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช ซึ่งคาดวาขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ในครั้งนี้ สามารถนํามาใชเปนความรูพื้นฐานสําหรับการศึกษาที่เกี่ยวของกับชีววิทยาและสรีรวิทยา รวมถึงการเพาะเลี้ยง
กุงเครยฟชชนิดนี้ตอไป

658
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

วัตถุประสงคงานวิจัย

รำไ
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เพื่ อ ศึ กษาผลของความเค็ม ที่ แตกต า งกั น ตอ การเจริ ญ เติ บ โตและการลอกคราบของกุ ง เครย ฟ ช Cherax
destructor

วิธีดําเนินการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

ทําการศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช C. destructor ในน้ําทะเล
ที่มีความเค็ม 3 ระดับความเค็ม คือ 0, 10 และ 20 สวนในพันสวน กุงเครยฟช C. destructor ที่ใชในการทดลอง สั่งซื้อ
มาจากตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพฯ กุงเครยฟชถูกนํามาเลี้ยงที่หองปฏิบัติการ ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเลี้ยงในน้ําจืดที่เตรียมไว เพื่อใหกุงเครยฟชไดปรับสภาพ (Acclimate) เปนเวลา 72 ชั่วโมง
หลังการปรั บ สภาพ กุงเครยฟชจะถูกสุมมาชั่ งน้ํา หนั กและวั ดความยาว ก อนนํ าใส ตูกระจกขนาด 6x6 นิ้ ว
ที่มีน้ําที่ใชในการทดลองบรรจุอยูในปริมาตร 2 ลิตร ทําการทดลองที่ความเค็มน้ําแตกตางกัน 3 ระดับ คือ 0, 10 และ 20
ส ว นในพันส วน โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด ใส กุ ง 1 ตัวต อ 1 ตู ในแต ละระดั บความเค็ม ทํ า การทดลอง
ความเค็มละ 7 ซ้ํา
ในระหวางการทดลองเลี้ยงกุงเครยฟช ตูกระจกที่ใชเลี้ยงทุ กใบจะตอทอให อากาศเพื่อใหกุงไดรับออกซิ เจน
ที่เพียงพอตลอดเวลา อาหารที่ใชสําหรับเลี้ยงกุงเครยฟชเปนอาหารเม็ดสําเร็จรูป ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง ชวงเชา เวลา
ประมาณ 9.00 น และในชวงเย็น เวลาประมาณ 17.00 น. โดยใหมื้อละ 2 เม็ด หรือในปริมาณ 10 เปอรเซนตของน้ําหนัก
ตัว ทําการดูดตะกอนและเศษอาหารทุกวันกอนใหอาหารในชวงเชา และเปลี่ยนถายน้ําใหมประมาณ 50 เปอรเซ็นต
กุงเครยฟชจะถูกบันทึก น้ําหนัก ความยาว และการลอกคราบ ทุกสัปดาห เปนเวลา 9 สัปดาห โดยการนํากุง
เครยฟ ช มาชั่งน้ํา หนัก โดยใช เครื่อ งชั่ ง 2 ตํา แหนง วัดความยาวลํา ตัว โดยใช เวอร เนี ยคาลิป เปอร ซึ่งการชั่ง น้ํ า หนั ก
และวัดความยาวตองทําอยางเบามือและรวดเร็ว เพื่อไมใหกุงบอบช้ํา นอกจากนี้ ทําการสังเกตพฤติกรรมและลอกคราบ
ของกุงในระหวางการทดลองทุกวัน
ขอมูลน้ําหนักที่ไดจะถูกนํามาคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต โดยใชสูตร
อัตราการเจริญเติบโต

=

น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย−น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต น
จํานวนวันที่ทําการทดลอง

(กรัมตอตัวตอวัน)

มห
าวิท
ยา

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
นําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกน้ําหนักและความยาวทุกสัปดาห รวมถึงการลอกคราบของกุงเครยฟช ที่ระดับความเค็ม
0, 10 และ 20 สวนในพัน มาวิเคราะหหาคาความแปรปรวนของขอมูลทางสถิติแบบ One Way ANOVA เปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางกลุมโดยใช Duncan’s Multiple Range Test เพื่อหาความแตกตางระหวางระดับความเค็มที่ มี
ผลตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช โดยใชโปรแกรม SPSS for window มาใชในการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย

น้ําหนักของกุงเครยฟชที่ระดับความเค็มตางๆ
จากการศึกษาน้ําหนักของกุงเครยฟชที่เลี้ยงในความเค็มแตกตางกั น 3 ระดับ เปนเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภู มิ
27 องศาเซลเซียส พบวา ที่ความเค็ม 0 ส วนในพั นส วน กุ ง เครยฟ ชมี น้ํา หนั กเฉลี่ ยเท า กั บ 1.72±0.75, 1.83±0.79,
2.28±0.53, 2.38±0.72, 2.76±0.74, 2.86±0.68, 3.14±0.64, 3.53±0.78 และ 3.78±0.76 กรัม ในสัปดาหที่ 0 (เริ่มตน)
ถึงสัปดาหที่ 9 ตามลําดับ สวนที่ความเค็ม 10 สวนในพันสวน มีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 1.48±0.40, 1.71±0.30, 2.05±0.35,
2.44±0.73, 2.43±0.58, 2.52±0.44, 3.01±0.57, 3.18±0.44 และ 3.31±0.38 กรัม ในสัปดาหที่ 0 (เริ่มตน) ถึงสัปดาห
ที่ 9 ตามลําดับ และที่ความเค็ม 20 สวนในพัน มีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 1.41±0.34, 1.40±0.48, 1.95±0.86, 2.55±0.64,
2.29±0.56, 2.22±0.70, 2.73±1.13, 2.92±0.71 และ 2.96±0.92 กรั ม ในสั ป ดาห ที่ 0 (เริ่ ม ต น ) ถึ ง สั ป ดาห ที่ 9
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ตามลําดับ ) และจากการทดสอบทางสถิติ พบวา น้ําหนักเฉลี่ยของกุงเครยฟชในแตละความเค็มในแตละสัปดาหนั้น ไมมี
ความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P≥0.05) (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1)

1.71±0.30b

1.40±0.48b

3

2.28±0.53c

2.05±0.35c

1.95±0.86c

4

2.38±0.72d

2.44±0.73d

2.55±0.64d

5

2.76±0.74e

2.43±0.58e

2.29±0.56e

6

2.86±0.68f

2.52±0.44f

2.22±0.70f

7

3.14±0.64g

3.01±0.57g

2.73±1.13g

8

3.53±0.78h

3.18±0.44h

2.92±0.71h

9

3.74±0.76i

3.31±0.38i

2.96±0.92i

ชภัฏ

1.83±0.79b

ลัยร
า

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2

มห
าวิท
ยา

น้ําหนัก (กรัม)

ตารางที่ 1 น้ําหนักเฉลี่ ย (กรัม ± S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เลี้ยงในน้ําที่มีความเค็ ม แตกต างกั น 3 ระดับ ในชว ง
ระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
ความเค็ม (สวนในพันสวน)
สัปดาหที่
0
10
20
a
a
1
1.72±0.75
1.48±0.40
1.41±0.34a

1

2

3

4

5
6
สัปดาหที่

ความเค็ม 0
ความเค็ม 10
ความเค็ม 20

7

8

9

ภาพที่ 1 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม ± S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เลี้ยงในน้ําที่มีความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ
ในชวงระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
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ความยาวของกุงเครยฟชที่ระดับความเค็มตางๆ
จากการศึกษาความยาวของกุงเครยฟชที่เลี้ยงในความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ เปนเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ
27 องศาเซลเซียส พบวาที่ ที่ความเค็ม 0 สวนในพันสวน กุงเครยฟชมีความยาวเฉลี่ยเทากับ 3.38±1.03, 3.68±0.79,
4.05±0.51, 4.55±0.78, 4.81±0.44, 4.94±0.57, 5.16±0.81, 5.28±1.16และ 5.69±1.40 เซนติ เมตร ในสั ปดาห ที่ 0
(เริ่มตน) ถึงสัปดาหที่ 9 ตามลําดับ สวนที่ความเค็ม 10 สวนในพันสวน มีความยาวเฉลี่ยเทากับ 3.10±0.92, 3.65±0.79,
3.99±0.53, 4.28±0.42, 4.48±0.42, 4.48±0.38, 4.75±0.63, 5.01±1.09 และ 5.49±1.42 เซนติเมตร ในสัปดาหที่ 0
(เริ่มตน) ถึ งสัปดาหที่ 9 ตามลํา ดับ และที่ความเค็ม 20 สวนในพัน มีความยาวเฉลี่ยเท า กั บ 3.19±0.92, 3.50±0.65,
3.88±0.42, 4.14±0.33, 4.40±0.35, 4.60±0.69, 4.78±0.98, 5.10±1.24 และ 5.31±1.55 เซนติ เ มตร 4.35±0.41
เซนติเมตร ในสัปดาหที่ 0 (เริ่มตน) ถึงสัปดาหที่ 9 ตามลําดับ และจากการทดสอบทางสถิติ พบวา ความยาวเฉลี่ยของกุง
เครยฟชในแตละความเค็มในแตละสัปดาหนั้น ไมมีความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P≥0.05) (ตารางที่
2 และ ภาพที่ 2)

ชภัฏ

ตารางที่ 2 ความยาวลําตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร ± S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เลี้ยงในน้ําที่มีความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ
ในชวงระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
ความเค็ม (สวนในพันสวน)
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ภาพที่ 2 ความยาวลําตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร ± S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เลี้ยงในน้ําที่มีความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ
ในชวงระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

ลัยร
า

จํานวนครั้งของการลอกคราบของกุงเครยฟช ที่ระดับความเค็มตางๆ
จากการศึกษาการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ (ครั้ง) ของกุงเครยฟชที่เลี้ยงในความเค็ม 3 ระดับเปนเวลา
9 สัปดาหพบวาที่ความเค็ม 0 สวนในพันสวน มีการลอกคราบเฉลี่ย 4.20±0.83 ครั้งตอสัปดาห สวนที่ความเค็ม 10 สวน
ในพันสวน มีการลอกคราบเฉลี่ย 3.67±0.87ครั้งตอสัปดาห และที่ความเค็ม 20 สวนในพันสวน มีการลอกคราบเฉลี่ ย
3.56 ±0.73ครั้งตอสัปดาห (ตารางที่ 3) และจากการทดสอบทางสถิติ พบวา การลอกคราบเฉลี่ยในแตละความเค็ มนั้ น
ไมมีความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P≥0.05)

มห
าวิท
ยา

ตารางที่ 3 จํานวนครั้งของการลอกคราบเฉลี่ย (ครั้ง±S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เลี้ยงในน้ําที่มีความเค็มแตกตางกัน 3
ระดับ ในชวงระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
สัปดาหที่
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เฉลี่ย
4.20±0.83*
3.67±0.87*
3.56 ±0.73*
หมายเหตุ จํานวนครั้งของการลอกคราบเฉลี่ยในแตละความเค็มไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p≥0.05)

ชภัฏ

อัตราการเจริญเติบโตของกุงเครยฟชที่ระดับความเค็มตางๆ
จากขอ มูล เกี่ ย วกั บ น้ํ า หนั ก ของกุ ง เครย ฟ ชที่ เ ลี้ ย งในความเค็ม แตกตา งกั น 3 ระดับ เปน เวลา 9 สัป ดาห
ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส พบวา ที่ความเค็ม 0 สวนในพันสวน กุงเครยฟชมีน้ําหนักเริ่มตน (สัปดาหที่ 0) เฉลี่ยเทากับ
1.72±0.75 กรัม และมีน้ํา หนั กสุ ดท า ย (สั ป ดาหที่ 9) เฉลี่ ยเท า กั บ 3.74±0.76 กรั ม เมื่ อ นํ ามาคํ านวณหาอั ตราการ
เจริญเติบโต มีคาเทากับ 0.032±0.010 กรัม/ตัว/วัน และที่ความเค็ม 10 สวนในพั นส วน กุงเครย ฟชมี น้ําหนั กเริ่ ม ตน
(สัปดาหท่ี 0) เฉลี่ยเทากับ 1.48±0.40 กรัม และมีน้ําหนักสุดทาย (สัปดาหที่ 9) เฉลี่ยเทากับ 3.31±0.38 กรัม เมื่อนํามา
คํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต มีคาเทากับ 0.029±0.005 กรัม/ตัว/วัน สวนความเค็ม 20 สวนในพันสวน กุงเครยฟช
มีน้ําหนักเริ่มตน (สัปดาหที่ 0) เฉลี่ยเทากับ 1.41±0.34 กรัม และมีน้ําหนักสุดทาย (สัปดาหที่ 9) เฉลี่ยเทากับ 2.96±0.92
กรัม เมื่อนํามาคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต มีคาเทากับ 0.025±0.015 กรัม/ตัว/วัน (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 น้ําหนักเริ่มตน น้ําหนักสุดทาย และอัตราการเจริญเติบโตของกุงเครยฟช ที่เลี้ยงในน้ําที่มีความเค็มแตกตาง
กัน 3 ระดับ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
ความเค็ม
น้ําหนักเริ่มตน
น้ําหนักสุดทาย
อัตราการเจริญเติบโต
(สวนในพันสวน)
(กรัม ± S.D, n=7) (กรัม ± S.D, n=7)
(กรัม/ตัว/วัน ± S.D, n=7)
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จากขอมูลอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยในแตละความเค็มนั้น พบวา มีความแตกตางกัน โดยความเค็ม 0 สวน
ในพันสวน มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด รองลงมาคือความเค็ม 10 และ20 สวนในพันสวน ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
เมื่ อนําข อ มูล ดั งกล าวมาทดสอบคา ทางสถิ ติพ บวา ไมมีความแตกตา งทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่น 95% (P≥0.05)
(ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน ± S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เลี้ยงในน้ําที่มีความเค็มแตกตางกัน 3
ระดับ ในชวงระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
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การศึ กษาที่ เกี่ ย วข อ งกั บ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของสั ต ว เ มื่ อ สภาพแวดล อ มต า งๆ ที่ สัต ว อ าศั ย อยู มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไป นั บ เป น พื้ น ฐานการศึ ก ษาที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารศึ ก ษาอื่ น ๆ เช น การศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบทางป จ จั ย
ทางสิ่งแวดลอมตอสรีรวิทยาและการดํารงชีวิตของสัตวที่อาศัยอยูในน้ํา โดยเฉพาะพวกที่อาศัยอยูในทะเลและบริเวณน้ํา
กรอยนั้น ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่สุด 2 ประการ ที่มีผลกระทบโดยตรงตอสัตวคือ อุณหภูมิและความเค็มของน้ํา
โดยมีผลกระทบโดยตรงตอสรีรวิทยาและการเจริญเติบโตของสัตว (Kinne, 1964) สําหรับกุงเครยฟชนั้ น เปนกุงที่พบ
อาศั ย อยู ใ นแหล งน้ํ า จื ดตามธรรมชาติ อย า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ า นมา พบว า กุ ง เครย ฟ ช หลายชนิ ด มี
ความสามารถในการปรับตัวไดดี สามารถดํารงชีวิตไดในน้ํากรอยและน้ําเค็ม (Susanto and Charmantier, 2000)
จากการทดลองเลี้ยงกุงเครยฟช C. destructor ในน้ําที่มีระดับความเค็มที่แตกตางกันที่ 0, 10 และ 20 สวน
ในพันสวน เพื่อศึกษา อัตราการเจริญเติบโต โดยพิจารณาจากน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และจํานวนครั้งหรือความถี่ของการลอก
คราบ ในระหวางการเลี้ยงเปนระยะเวลา 9 สัปดาห พบว า อัตราการเจริ ญเติบโตและจํ านวนครั้ งของการลอกคราบ
ของกุงเครยฟชที่เลี้ยงในน้ําแตละความเค็มที่ศึกษานั้น ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
(P ≥ 0.05) แสดงใหเห็นวา กุงเครยฟชชนิดนี้มีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูไดในชวงความเค็มตั้งแต 0-20 สวนในพัน
ส ว นหรื อ เป น สั ต ว ที่ ส ามารถทนความเค็ ม ในช ว งกว า งได (euryhaline animal) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของกุงเครยฟชหลายชนิดที่สามารถอาศัยอยูในบริเวณแหลงน้ํา กรอยและแหล งน้ํ าเค็ มได โดยรางกาย
มีความสามารถในการควบคุ มสมดุล ของน้ํา และอิ อ อนได เป นอยา งดี (Newsom and Davis, 1994; Holdich et al.,
1997; Susanto and Charmantier, 2000)
โดยทั่วไปความเค็มของน้ําที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น มีผลโดยตรงตอการดํารงชีวิตของสัตว โดยปริมาณอิออนที่ลดลง
ของน้ําที่มีความเค็มต่ําหรือเพิ่มขึ้นของน้ําที่มีความเค็มสูง จะสงผลใหสัตวเหลานี้ตองใชพลังงานสวนหนึ่งเพื่อใชในการดึง
หรือขับ อิออนที่มีอยูในน้ําซึ่งมีอยูในปริมาณที่ต่ําหรือสูงกวาภายในรางกายเขาหรือออกสูรางกายของสัตว นอกจากนี้
ยังต องใชพ ลังงานอีกสวนหนึ่งในการกํา จั ดน้ํา หรือดึง น้ําในปริ มาณสู งที่เข าสูภ ายในหรื อออกจากร างกายตลอดเวลา
ซึ่งอาจสงผลใหพลังงานในสวนที่ตองใชในการเจริญเติบโตลดลง ดังนั้นเมื่อสัตวตองอาศัยอยูในน้ําที่มีความเค็มแตกตาง
จากน้ําปกติในธรรมชาติที่มันอาศัยอยู อาจสงผลใหสัตวมีการเจริญเติโตที่ชาลงกวาปกติได
ความสามารถในการปรั บ ตั วของสั ตว น้ํา ให เข า กั บ สภาพแวดล อ มที่ เปลี่ ย นแปลงไปนั้ น มี 2 รู ป แบบ คื อ
พวกออสโมคอนฟอรเมอร (Osmoconformers) เปนพวกที่มีความดั นออสโมติกของเหลวภายในตั วเทากับ ความดั น
ของของเหลวภายนอก (iso-osmotic) สวนใหญจะพบในสัตวที่อาศัยอยูในทะเลเปดและอีกกลุ มคื อ ออสโมเรกู เลชัน
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(Osmoregulation) เปนพวกที่พยามยามคงความเขมขนหรือความดันออสโมติกภายในตัวใหคงที่ที่ระดับหนึ่ง ซึ่งตางจาก
ความเขมขนของสารละลายภายนอก สวนใหญพบในสัตวทะเลกลุมที่อาศัยอยูบริเวณปากแมน้ําที่น้ํากรอย หรือบริเวณ
เขตน้ําขึ้น – น้ําลง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตลอดเวลา (Diehl & Lawrence, 1984) รวมถึงสัตวน้ําจืดตาง ๆ เชน
ปลาน้ํ าจื ด และกุงเครยฟช ดังนั้น กุงเครยจึงเปนสัตว น้ําที่ จัดอยู ใ นกลุ มออสโมเรกู เลชั น ซึ่งสอดคล องกั บการศึ กษา
ในครั้งนี้ ที่พบวา กุงเครยฟชสามารถปรับตัวใหสามารถอยูไดในน้ําที่มีชวงความเค็ม 0-20 สวนในพันสวน โดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตและจํานวนครั้งของการลอกคราบที่ไมแตกตางกันทางสถิติ
จากการศึกษาอาจสรุป ไดวา กุงเครยฟช C. destructor เปนสัตวที่ทนตอความเค็ มในชวงกวาง หากน้ํา ที่ใช
เลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มในชวง 0-20 สวนในพันสวน กุงเครยฟชชนิดนี้ก็ยังคงสามารถดํารงชีวิตอยูได

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. ทําการศึกษาเพิ่มเติมในความเค็มน้ําที่สูงขึ้นมากกวา 20 สวนในพันสวน เพื่อดูชวงความเค็มที่กุงเครยฟช
ชนิดนี้สามารถทนอยูได
2. ทํา การศึกษาเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ ช ว งอุ ณหภู มิ ที่เหมาะสมที่ ทําให กุง เครย ฟ ช มีอั ตราการเจริ ญ เติบ โตสู ง สุ ด
เนื่องจากในธรรมชาติกุงเครยฟชชนิดนี้อาศัยอยูในประเทศที่มีภูมิอากาศแบบอบอุน
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถการเคลื่อนไหวขาในการใชงานกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
เขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในชวงสถานการณโควิด (COVID-19) เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 150 คน จําแนกออกเปนเพศชาย 50 คน มีอายุ
เฉลี่ ย 67.32+6.53ป และเพศหญิง 100 คน มีอายุเฉลี่ย 67.27+6.98 ป ใชแบบสอบถามการเคลื่ อนไหวของขาใน
ผูสูงอายุในการเก็บขอมูล โดยคําตอบเปนมาตรสวนประมาณคาโดยใชมาตรวัดแบบลิเคิ ร ท 5 ระดับ ผูวิจัยไดทํา การ
วิเคราะหขอมูล โดยใชคามัธยฐาน คาเฉลี่ย และเปอรเซ็ นไทล นําเสนอขอมู ลเกี่ยวกับ ความสามารถการเคลื่อนไหวขา
ผลการวิจัย พบวามีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถการเคลื่อนไหวขาเทากับ 63.18 + 19.09 คะแนน เมื่อจัดแบงตาม
เปอรเซ็นตไทล ไมพบคะแนนเทากับ 0 และมีคะแนนสูงสุดอยูที่เปอรเซ็นตไทล ที่ 95 เพศหญิงมีคะแนนความสามารถการ
เคลื่อนไหวขาสูงสุดในชวงคะแนน 70-79 คะแนน เชนเดียวกับเพศชาย สรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายในผูสูง
เปนปจจัยที่สําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่มีสาเหตุมาจากความเสื่อมสภาพหรือการทํางานผิดปกติของอวัยวะใน
รางกาย การเตรียมความพรอมใหกับกลุมผูสูงอายุจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพื่อที่จะแกไขขอบกพรองหรือเสริมสราง
การทํางานของรางกายใหทําหนาที่อยางเหมาะสมและยืนยาวตอไป
คําสําคัญ: การเคลื่อนไหวขา, ชลบุรี, ผูสงู อายุ, สถานการณโควิด

Abstract

มห
าวิท
ยา

The purpose of this study was to investigate the ability of lower extremities movement in
activity of daily living under COVID-19 situation in Sansuk district, Chonburi. One hundred and fifty
participants recruited in this survey study were the elderly who were age of 60 or more. They were
divided into 50 males and 100 females with average age 67.32+6.53 years and 6 7 . 27 +6.98 years
respectively. Modified lower limb functional scale with 5-point Likert scale was used. The data were
analyzed and presented in form of median, mean and percentile. The results revealed that the average
score of lower extremities’ ability (LEA score) was 63.18 + 19.09, not found the zero score and maximal
score was at the 95th percentile. Females had maximal LEA score at the score range 70-79 as well as
males. In conclusion, the physical change is the factor that effected the quality of life in elderly, causes
from degeneration or deformity. It is essential that elderly has to prepare for correcting the deformities
or promoting physical functions to provide appropriate activities and sustainable life.
Keywords: Lower extremities movement, Chonburi, the elderly, COVID-19 situation
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ปจจุบันจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทย ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากระบบสาธารณสุขไดรับการพัฒนามาก
ขึ้ น การตระหนั กถึง คุ ณภาพชีวิ ตของผู สูงอายุ จึง เป นสิ่งสํ าคัญสงผลใหภ าครัฐกํา หนดมาตรการเตรีย มการรองรั บ ให
การดูแลผู สูงอายุเพื่อให ผูสูงอายุเหลา นั้น มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยกํ าหนดยุ ทธศาสตร “การเตรียมความพร อ ม
สังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ” เปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ดวยการมี
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) เพื่อกําหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตรและมาตรการตาง ๆ ที่ใช
ดําเนินการดานผูสูงอายุใหชัดเจน (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553) ซึ่งสะทอน ใหเห็นวาภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะตองเตรียมความพรอมเกี่ยวกับระบบการดูแลและใหความชวยเหลือผูสูงอายุ เชน การใหบริการดานสุขภาพ การจัด
สวัสดิการทางสังคม การสงเสริม คุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่สิ่งเหลานี้จะตองมีการไดรับรูถึงขอมูลที่จําเปนตอการวางแผน
และดําเนินการบนฐานของการลงทุนและใชจายอยางคุมคา (Weening-Dijksterhuis et al., 2011) จากขอมูล ป 2564
นี้ ประเทศไทยไดกาวสูสังคมผูสูงอายุเต็มรูป แบบ (Aged Society) แลว โดยมี การประมาณการว ามีสัดส วนผูสู งอายุ
ในชว ง 60 ปขึ้นไปถึง 20% ของจํานวนประชากรทั้งหมด หรือไม นอยกวา 13 ล านคน และคาดการณวา อี ก 20 ป
ขางหนา หรือป 2583 ประเทศไทยจะมีผสู ูงอายุ 20 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเปนผูสูงอายุ เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ
รางกายยอมเสื่อมลงไปตามกาลเวลา
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) คือโรคติ ดต อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาที่มี การค นพบล าสุดไวรั ส และ
โรคอุบัตใิ หมนี้ไมเปนที่รูจักเลยกอนที่จะมีการระบาดในเมืองอูฮั่นประเทศจีนในเดือนธันวาคมป 2019 ขณะนี้ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหมนี้ มีการระบาดใหญไปทั่ว สงผลกระทบแกหลาย ประเทศทั่วโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตพรอม
กั น ทั่ ว โลก จํ า กั ด พื้ น ที่ ก ารทํ า กิ จ กรรมอยู แ ต เ พี ย งในที่ พั ก อาศั ย ซึ่ ง อาจจะไม เ พี ย งพอต อ กิ จ กรรมสุ ข ภาพ เช น
การออกกํา ลังกาย เนื่ องจากพื้นที่การออกกําลัง กายกลายเป นพื้ นที่เสี่ ยงต อ การระบาดของโรค จึ งส งผลใหผู สูง อายุ
มีโอกาสทํากิจกรรมทางกาย (Physical activity) ลดลง ความแข็งแรงของกลามเนื้อขามีความสําคัญตอการเคลื่อนไหว
ของผูสูงอายุเปนอย างมาก เนื่องจากสามารถปองกั นภาวะหกลม ได การหกลมในผูสู งอายุ เ กิ ดได จากการเสี ย สมดุ ล
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาทางในการเคลื่อนไหว ทําใหไดรับบาดเจ็บทั้งดา นรางกาย และจิตใจ หรืออาจทํา ให ถึ ง
แก ชีวิตได จากการคาดการณในภาพรวมของประเทศไทย พบวา ในป พ.ศ. 2560 จะมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้ นไป)
พลัดตกหกลม จํานวน 3-4 ลานคน และระหวางปพ.ศ. 2560 - 2564 มีผูสูงอายุพลัดตกหกลมปละประมาณ 3-5 ลานคน
ซึ่งในจํานวนนี้จะมีผูเสียชีวิตไดถึง จํานวน 5,700 - 10,400 คนตอป (นิพา ศรีชางและลวิตรา กาวี, 2560) จากเหตุผล
ที่กลาวมา ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความสามารถในการเคลื่อนไหวขาในชีวิตประจําวันและประสิทธิภาพ
ในการเคลื่อนไหวขาในชวงสถานการณโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของผูสูงอายุ เขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
เพื่ออยากทราบความสามารถในการเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพขาในชีวิตประจํ าวั นของผู สูงอายุ เขตเทศบาลเมือ ง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาความสามารถการเคลื่อนไหวขาในการใชงานกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ เขตเทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุรี ในชวงสถานการณโควิด (COVID-19) และความสัมพันธระหวางความสามารถการเคลื่อนไหวขากับอาการ
ปวด

วิธีดําเนินการวิจัย

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไปอาศัยอยูในตําบลแสนสุข และสามารถใช
ชีวิตประจําวันไดปกติ โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการวิเคราะหอํานาจการทดสอบสําหรับการใชสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน ทดสอบสมมติฐานเปนทางเดียว (One-tailed test) กําหนดขนาดอิทธิพล .30 คาความคลาด
เคลื่อน .05 และอํานาจทดสอบ .80 คํา นวณดว ยโปรแกรม G*Power ได ขนาดกลุมตั วอย างจํ านวน 150 คน โดยใช
แบบสอบถาม Modified lower limb functional scale (Modified LEFS) ฉบั บภาษาไทย เป น แบบสอบถามแบบ
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ชวงมาตรา (Interval scale) มี 5 ระดับ ประกอบดวยคําถาม 20 ขอ โดยกลุมตัวอยางเปนผูใหคะแนนตามความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวของขา (ตั้งแต 0 คะแนนคือทําไมไดเลย จนถึง 4 คือทําไดปกติ) มีคะแนนรวม 0-80 คะแนน (กานดา
ชัยภิญ โญและคณะ, 2561) ซึ่งปรับ ปรุงมาจาก Lower limb functional scale ฉบับ ภาษาอั งกฤษ (Binkley et al.,
1999) และแบบประเมิ น อาการปวด หรื อ Numerical rating scale โดยกลุ ม ตั ว อย า งจะเป น ผู ใ ห ค ะแนนตาม
ความเจ็บปวดที่ตนเองรูสึก (ตั้งแต 0 คะแนน คือไมมีอาการปวดเลย จนถึง 10 คะแนน คือมีอาการปวดมากที่สุด) โดยมี
คาความเชื่อมั่น (r)= 0.94 และความเที่ยงตรงอยูระหวาง 0.71–0.78 (Downie et al., 1978)

ภาพที่ 1 แสดงแบบประเมินอาการปวด

ผลการวิจัย

ชภัฏ

จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคํานวณสถิติสําเร็จรูปในรูปของคาเฉลี่ย รอยละ เปอรเซ็นไทล
และหาความสัมพันธโดยใชสถิติ Pearson’s correlation
1. ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของชีวมวลหญาดอกแดง
จากการนําตัวอยางชีวมวลหญาดอกแดง 100 กรัมของน้ําหนักแหง ไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี ไดแก
เถา คารโบไฮเดรต เยื่อใย ไขมัน ความชื้น และโปรตีน ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ตาราง 1 องคประกอบทางเคมีของชีวมวลหญาดอกแดง
พารามิเตอร
เถา
คารโบไฮเดรต
เยื่อใย
ไขมัน
ความชื้น
โปรตีน

องคประกอบ (กรัมตอ 100 กรัม)
7.21
85.56
30.38
0.90
6.33
4.83

2. ผลการศึกษาสภาวะที่ เ หมาะสมในการผลิ ตน้ํา ตาลรี ดิว ซ จากชี ว มวลหญา ดอกแดงโดยใช เอนไซม

เซลลูเลส

2.1 อัตราสวนของแข็งตอของเหลวที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากชีวมวลหญาดอกแดง
จากการศึกษาอัตราสวนของแข็งตอของเหลวที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซโดยใชเอนไซมเซลลูเลส ของชีวมวลหญา
ดอกแดง โดยใชอัตราสวนของแข็งตอของเหลว ในชวง 0.01:10-1:10 กรัมตอมิลลิลิตร ผลการศึกษาพบวา ที่อัตราสวน
ของแข็งตอของเหลว 0.05:10 กรัมตอมิลลิลิตรสารละลาย ใหคาปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
มีคาเทากับ 543.93±11.55A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง (p<0.05) รองลงมา ไดแก 0.1:10, 0.01:10, 0.5:10 และ 1.0:10
กรัมต อ มิ ลลิ ลิตรสารละลาย โดยมี ปริมาณน้ํา ตาลรี ดิว ซ เท า กั บ 451.97±5.77B, 353.00±0.00C, 203.06±3.46D และ
120.53±3.00E มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ แสดงดังภาพที่ 2-1
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ภาพที่ 2-1 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากการยอยชีวมวลหญาดอกแดงโดยใชเอนไซมเซลลูเลส
ในสภาวะที่มีการผันแปรอัตราสวนของแข็งตอของเหลวที่ตางกัน

ชภัฏ

หมายเหตุ: อักษรที่แตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)

2.2 ผลของความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากชีวมวลหญา ดอก

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

แดง
จากการศึกษาความเข มขนของเอนไซม เซลลูเลสที่เหมาะตอ การผลิตน้ํา ตาลรีดิว ซ โดยใชความเข มขนของเอนไซม
เซลลูเลสรอยละ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2 โดยปริมาตร ผลการศึกษาพบวา ที่ความเขมขนเอนไซมเซลลูเลสรอยละ 2.0
โดยปริมาตร ใหคาปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุด โดยมีคา เทากับ 743.93±46.19A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง เมื่อวิเคราะหคา
ทางสถิติพบวา ไมมีความแตกตางกันกับสภาวะที่มีความเขมขนของเอนไซมที่รอยละ 1.5 และ 1.0 โดยปริมาตร ซึ่งมี
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ 730.60±20A และ 678.60±20A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ (p>0.05) ในขณะที่
สภาวะที่มีความเขมขนของเอนไซม 0.5 และ 0.1 โดยปริมาตร มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ 585.27±23.09B และ
445.27±23.09C มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ แสดงดังภาพที่ 2-2

ภาพที่ 2-2 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากการยอยชีวมวลหญาดอกแดงโดยใชเอนไซมเซลลูเลส
ในสภาวะที่มีการผันแปรความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลส

หมายเหตุ: อักษรที่แตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)
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2.3 ผลของระยะเวลาในการยอยที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากชีวมวลหญาดอกแดง
จากการศึ กษาระยะเวลาในการยอ ยที่ เหมาะต อ การผลิ ต น้ํา ตาลรี ดิว ซดว ยเอนไซมเ ซลลู เลส โดยใช
ระยะเวลาในการยอยที่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบวาที่เวลา 12 ชั่วโมง ใหคาปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
สูงสุด โดยมีคาเทากับ 670.00±20.00A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง (p<0.05) รองลงมาไดแก 10, 8, 6, 4 และ 2 ชั่วโมง
โดยมี ป ริ ม าณน้ํ า ตาลรี ดิ ว ซ เ ท า กั บ 641.40±40.00AB, 594.73±30.55AB, 554.73±50.33BC 554.73±41.63BC และ
494.73±11.55C มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ แสดงดัง ภาพที่ 2-3 (ก)
ตอมา ทําการศึกษาระยะเวลาในการยอยที่เหมาะตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซดวยเอนไซมเซลลูเลส โดยใช
ระยะเวลาในการยอ ยที่ 12, 24, 36, 48, 60 และ 72 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบวาที่ระยะเวลาในการยอ ย 60 ชั่วโมง
มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ 756.67±70.24A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ซึ่งมีคาสูงกวาการยอยที่เวลา 12, 24, 36, 48
และ 72 ชั่วโมง ซึ่งมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซระหวาง 670.00±20.00A ถึง 723.33±11.55A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง แตไมมี
ความแตกตางกันทางสถติ (p>0.05) แสดงดัง ภาพที่ 2-3 (ข)

ภาพที่ 2-3 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากการยอยชีวมวลหญาดอกแดงโดยใชเอนไซมเซลลูเลส
ในสภาวะที่มีการผันแปรระยะเวลาการยอย

หมายเหตุ: อักษรที่แตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)
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3. ผลการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซดวยวิธที างสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Varian; ANOVA) ดวย One-Way ANOVA วิธีการของตูกี (Tukey)
โดยใชโปรแกรม Minitab version 18 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซแสดงในภาพที่ 2-1, ภาพที่
2-2, ภาพที่ 2-3 (ก) และภาพที่ 2-3 (ข)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของชีวมวลหญา ดอกแดงพบวา มีป ริ มาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดสูงที่สุ ด
โดยมีปริมาณรอยละ 85.56 โดยมวล ซึ่งมีคาสูงกวาหญาเนเปยร ที่มีปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดเทากับรอยละ 30.90
โดยมวล (Sawasdee et al., 2014) ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปเปนสารตั้งตนในการผลิตน้ําตาลรีดวิ ซ เนื่องจาก
คารโบไฮเดรตมีแนวโนวที่จะถูกเปลี่ยนไปเปนน้ําตาลรีดิวซไดปริมาณมาก อีกทั้งหญาดอกแดงยังเปนวัตถุดิบที่หาไดงา ย
มีปริมาณมากและความชุกสูงในทองถิ่น
จากการศึกษาอัตราสวนของชีว มวลหญาดอกแดงที่เหมาะตอการผลิตน้ํ าตาลรี ดิวซ โดยใชเอนไซม เซลลู เลส
ที่อัตราสวนของแข็งตอของเหลว 0.01:10, 0.05:10, 0.1:10, 0.5:10 และ 1:10 กรัมต อมิ ลลิ ลิตรสารละลาย พบวา
ที่อัตราสวนของแข็งตอของเหลว 0.05:10 กรัมตอมิลลิลิตรสารละลาย ใหคาปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุด โดยมีคาเทากับ
543.93±11.55A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง (p<0.05) และยังพบวาเมื่อเพิ่มอัตราสวนของแข็งตอของเหลว ในชวง 0.1:10
ถึง 1.0:10 กรัมตอมิลลิลิตรสารละลาย มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซในหนวยมิลลิกรัมตอกรั มตัวอยางลดลง ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากการใชอัตราสวนของแข็งตอของเหลวในปริมาณนอยอาจทําใหเอนไซมสามารถยอยชีวมวลลิกโนเซลลูโลสได
ดีกวาอัตราสวนที่ใชปริมาณมากขึ้น
จากการศึ ก ษาความเข ม ข น ของเอนไซม เ ซลลู เ ลสที่ เ หมาะต อ การผลิ ต น้ํ า ตาลรี ดิ ว ซ โดยใช เ อนไซม
ที่ความเขมขนรอยละ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 โดยปริมาตร พบวา ที่ความเขมขนเอนไซมรอยละ 1.0, 1.5 และ 2.0
โดยปริ มาตร มีคาปริมาณน้ํา ตาลรีดิว ซอ ยูในชว ง 678.60±20 ถึ ง 743.93±46.19 มิ ลลิกรั มตอ กรัม ตั วอยา ง ซึ่ ง เมื่ อ
วิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกั น (p>0.05) ดังนั้นจึงเลือกคาที่ดีที่สุดที่ ความเข มขนเอนไซมร อยละ 1.0
โดยปริมาตร มีคาปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ 678.60±20 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ไปทําการทดลองตอในสภาวะตอไป
เนื่องจากใชปริมาณเอนไซมท่นี อยและใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทียบเทากับความเขมขนอี่น ๆ ซึ่งใกลเคียงกับงานวิจัยของ
Pensri et al. (2016) ที่ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากหญาเนเปยร โดยใชความเขมขนเอนไซม
เซลลูเลสที่รอยละ 2.0 โดยปริมาตร ซึ่งไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่ 768 มิลลิกรัมตอกรัม
จากการศึกษาระยะเวลาในการยอยที่เหมาะตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซ โดยใช ระยะเวลาในการย อยที่ 2-72
ชั่วโมง คาปริมาณน้ําตาลรีดิวซอยูในชวง 494.73±11.55 ถึง 723.33±11.55 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ซึ่งเมื่อวิเคราะห
ทางสถิติพบวาที่เวลา 12-72 ชั่วโมง ไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) ดังนั้นจึงเลือกคาที่ดีที่สุดที่ 12 ชั่วโมง ที่มีปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซเทากับ 670.00±20.00 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ซึ่งใชเวลานอยกวาการยอยชีวมวลหญาสวิตชที่ใชเวลาใน
การไฮโดรไลซิสมากกวาที่ 72 ชั่วโมง ใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ 364.70±15.40 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง (Gao et
al., 2014)

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

ควรนํา ปจ จั ยที่ มีผ ลต อ การผลิ ต น้ํ า ตาลรี ดิว ซ จ ากชี ว มวลหญ า ดอกแดงโดยใช เอนไซม ที่ ไ ด จ ากงานวิ จั ย นี้
ไปทํ า การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เช น การออกแบบการทดลองทางสถิ ติ ด ว ยวิ ธี พื้ น ผิ ว ตอบสนอง (Response surface
methodology, RSM)
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การศึกษาความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกไปใชประโยชนของบานโพนเมือง
ตําบลหนองเหลา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู ความเขาใจในเกี่ยวกับการกําจัด
ขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน โดยใชการสํารวจดวยแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสว น
ใหญจะเปนเพศหญิง มีอายุ 51 - 60 ป สถานภาพเปนภรรยา ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 41 - 60 ป มีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน 3 - 4 คน และมีรายไดรวมของครัวเรือนตอปจํานวน 10,001 - 30,000 บาท ความรูความเขาใจเกี่ ยวกับ
การกําจัดขยะในครัว เรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชป ระโยชน พบวา ส วนใหญ โดยรวมมี ความรู ความเขา ใจฯ
มีคะแนนเฉลี่ย 0.94 และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน ประเภทที่ 1 โพลีเอทิลีน เทอรฟะธาเลต เชน ขวดน้ําดื่ม
ใสน้ําดื่มอีกครั้งและใสหนอไมดอง ประเภทที่ 2 โพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง เชน ถังน้ํามันตัดครึ่งใสน้ําหรือตักอาหาร
ใหสัตวเลี้ยง ประเภทที่ 3 โพลีไวนิลคลอไรด เชน ทอน้ําประปาเพื่อการเกษตร ประเภทที่ 4 โพลีเอทิลีนความหนาแนน
ต่ํา เชน ถุงใสของหากมีสภาพดีทําความสะอาดไวใชอีกครั้ง ประเภทที่ 5 โพลีโพรพิลีน และ 6 โพลีสไตรีน นําไปทิ้งบอ
ขยะชุมชน ประเภทที่ 7 พลาสติกอื่น ๆ เชน ปายโฆษณานํามาเปนมาน
คําสําคัญ: ขยะ, ความรู, พลาสติก

Abstract

มห
าวิท
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The objective to study about knowledge and understanding of household waste disposal and
the utilization of plastic waste. The tool were questionnaire. The result found that most of the sample
were female, aged 51-60 years, wife status, duration of stay in the community 41 - 60 years, 3 - 4
household members and the total annual household income of 10,001 - 30,000 baht. The Knowledge
of household waste disposal and the utilization of plastic waste that most of the overall average score
of right was 0.94. The behavior of plastic waste to use 1. Water bottles reuse water and pickled bamboo
shoots 2. Car oil tank cut in half, put water or scoop food for pets 3. Water pipe for agriculture 4. Bags
if in good condition clean and reuse 5. and 6. Take it to the community landfill, 7. billboards to make
curtains.
Keywords: Garbage, Knowledge, Plastic
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บานโพนเมือง ตําบลหนองเหลา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มี ประชากรทั้งหมดจํานวน 914 คน
จํานวนครัวเรือน 287 ครัวเรือน ตั้งอยูที่ราบสูง ทางดานทิศเหนือของหนองใหญ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2230
อพยพมาจากบานเสียม บานชีทวน อาชีพสวนใหญทํานา (เกสร ศรีสมุทร, 2563) บริเวณบานจะเปนพื้นที่เลี้ยงสัตวหรือ
ปลอยสัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย ไก เปด หาน สุนัข พรอมทั้งมีการปลูกพืชผักเปนอาหารและแบงขาย สวนบริเวณรอบ ๆ
หมู บานจะเป นป า ไมทั่ว ไปและไรนาไรสวนของประชาชนในชุมชน หนึ่งในปญหาที่ สําคัญของชุมชน คือ ป ญหาขยะ
ดวยวิถีชีวิตเปลี่ยนไป เชน การซื้อของใช ซื้ออาหารที่มีถุงพลาสติก ขวด กลองโฟม เปนตน อีกทั้งหมูบานมีบางครัวเรือน
ที่ไมมีถังขยะรองรับมูลฝอยในบาน และมีการกําจัดขยะเองโดยการเผาในบริเวณลานบานของตนเอง ไมนําขยะไปทิ้งที่
หลุมฝงกลบขยะ ซึ่งในปจจุบันชุมชนบานโพนเมืองประชาชนยังมีพฤติกรรมเชนเคยอยู ไดแก ไมทิ้งขยะให เปน ที่เป น
ระเบี ยบเรี ยบรอย ไม มี การคั ดแยกขยะออกเป นประเภทต างๆ มี การนํา ขยะไปทิ้ งในป า ชุ ม ชนหรื อ ทิ้ ง บริ เ วณพื้ นที่
สาธารณะ และไมทิ้งลงหลุมฝงกลบแตทิ้งตรงบริเวณรอบๆ ปากหลุมทําใหข ยะลนทั้ งนี้ หลุมฝ งกลบของหมู บ านยั ง มี
หมูบานขางเคียงที่สัญจรผานไปไรนาไรสวนมาใชรวมดวย
การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรก อ ให เกิ ดป ญ หาสิ่ง แวดล อ มตามมาหลายด า นป ญ หาขยะมู ล ฝอยก็ เ ป น ป ญ หา
สิ่ ง แวดล อ มที่ สํา คั ญ อยา งหนึ่ง ที่ ยัง ต อ งการการแก ไ ข และเปนป ญ หาที่ มีผลกระทบอย า งมากทั้ ง ตอ สภาพภู มิ ทั ศ น
ของบา นเมื อ งและต อ สุ ข ภาพอนามั ยของประชาชน การขยายตั วของชุม ชนและการเพิ่ มขึ้ น ของจํ า นวนประชากร
อยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามไปดวย โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (กาญจนา โทหา, 2563)
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับปญหาเรื่องมูลฝอยในชุมชนเปนปญหาสําคัญ ตองมีการแกไขตั้งแตตนเหตุ
ในการเกิดมูลฝอย ดังนั้น จึงสนใจที่จะศึกษาความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะในครัวเรือน และการ
นําไปใชประโยชนอยางถูกตองของประชาชน โดยเนนที่ขยะพลาสติ กซึ่งประเทศใหความสนใจในการลดปริ มาณขยะ
ประเภทนี้ เ ช นกั น เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชนใ นทางปฏิ บั ติ ม ากขึ้ นทั้ ง นี้ ค าดหวั ง ว า ผลจากการศึ ก ษาจะเป นประโยชน
ตอประชาชนชุมชนบานโพนเมือง

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในเกี่ยวกั บ การกําจั ดขยะในครัวเรือนและการนํ าขยะพลาสติ กมาใชป ระโยชน
และเพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการนําขยะพลาสติกไปใชประโยชน

วิธีดําเนินการวิจัย
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ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในบานโพนเมือง ตําบลหนองเหลา อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุ บ ลราชธานี มีจํา นวนครัว เรือ นทั้งหมด 287 ครัวเรือ น (เกสร ศรีสมุ ท ร, 2563) กลุ มตัวอย า งที่ ใชใ นงานวิ จัย ครั้ ง นี้
เปนผูรับผิดชอบจัดการขยะในครัวเรือน หรือผูที่ไดรับ มอบหมายในการจัดการขยะ ครัวเรื อนละ 1 คน จํ านวน 168
ครัวเรือน โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) กําหนดคาความคลาดเคลื่ อ น
ของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 และใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 3
สวน ไดแก สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ แบบเลือกตอบ สวนที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะ
ในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน จํานวน 12 ขอ ตัวเลือกใชและไมใช และสวนที่ 3 พฤติกรรมการนํา
ขยะพลาสติ กมาใชป ระโยชน แบบปลายเปด โดยเครื่ อ งมือ วิจั ยได ทําการประเมิ นความสอดคล องของข อ มู ล (IOC)
มีคาเทากับ 0.67 และนําไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือไดคาความยาก (Nunnally,1967) เทากับ 0.7 – 1.00 คาอํานาจ
จําแนก (Ebel, 1978) เทากับ 0.99-1.00 และคาความเชื่อมั่น โดยวิธี KR - 21 (Ebel and Frisbie, 1986) เทากับ 0.99
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test, F – test
และ Pearson Correlation
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ผลการวิจัยไดนําเสนอเปน 5 สวน ดังนี้
1. ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพในครอบครัว ระยะเวลาอาศัยในชุมชน
สมาชิกในครัวเรือน และรายไดรวมของครัวเรือนตอป โดยกลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนเพศหญิง รอยละ 72.6 และเพศ
ชาย รอยละ 27.4 (ภาพที่ 1) เรียงจากรอยละมากที่สุดมีอายุ 51 – 60 ป รอยละ 29.8 รองลงมาคือ อายุ 60 ปขึ้นไป
รอยละ 26.2 อายุ 41 -50 ป รอยละ 25.6 อายุ 31 – 40 ป รอยละ 12.5 และอายุ 20 -30 ป รอยละ 6 ตามลําดับ
(ภาพที่ 2) สวนใหญมีสถานภาพเปน ภรรยา คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมาคือ ผูนําครอบครัว คิดเปนรอยละ 32.7
บุตร รอยละ 13.7 ผูอยูอาศัย รอยละ 12.5 มารดา รอยละ 3.6 และอื่นๆ รอยละ 1.2 ตามลําดับ (ภาพที่ 3) สวนใหญจะมี
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 41 – 60 ป คิดเปนรอยละ 41.1 รองลงมาคือ ระยะเวลา 21 – 40 ป รอยละ 31.5 ระยะเวลา
61 ปขึ้นไป รอยละ 20.23 และระยะเวลานอยกวา 20 ป รอยละ 7.1 สวนใหญจะเปนผูที่มีสถานภาพเปนภรรยา
และไดยายเขามาอาศัยในหมูบาน ตามลําดับ (ภาพที่ 4) จํานวนสมาชิกสวนใหญ จะมีสมาชิก 3 - 4 คน รอยละ 55.4
รองลงมาคือ มีสมาชิก 5 – 6 คน รอยละ 27.9 มีสมาชิก 1 – 2 คน รอยละ 15.5 และมีสมาชิก 7 คนขึ้นไป รอยละ 1.2
ตามลําดับ (ภาพที่ 5) กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดรวมของครัวเรือนตอปจํานวน 10,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ
38.1 รองลงมาคือ รายไดรวม 30,001-50,000 บาท รอยละ 32.7 รายไดรวมต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 14.3 รายได
รวม 50,001-70,000 บาท รอยละ 14.3 รายไดรวม 90,001-100,000 บาท รอยละ 3 รายไดรวม 100,000 บาทขึ้นไป
รอยละ 2.9 และรายไดรวม 70,001-90,000 บาท รอยละ 0.6 ตามลําดับ (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 1 คารอยละของเพศ

ภาพที่ 2 คารอยละของอายุ

ภาพที่ 3 คารอยละของสถานภาพในครอบครัว

ภาพที่ 5 คารอยละของจํานวนสมาชิก

ภาพที่ 4 คารอยละของระยะเวลาอาศัยในชุมชน
5.4

0.6%

3.0% 2.9% 14.3%

ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001-30,000 บาท

32.7%

38.1%

30,001-50,000 บาท
50,001-70,00 บาท

ภาพที่ 6 คารอยละของรายไดรวมของครัวเรือนตอป
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2. ความรูความเข าใจเกี่ ยวกับ การกํ า จั ดขยะในครัว เรื อ น และการนํ า ขยะพลาสติ ก มาใช ป ระโยชน พบว า
กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนในภาพรวม
ประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจฯ มีคะแนนเฉลี่ย 0.90 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความรูความเขาใจฯ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดไดแก การใชซ้ํา (REUSE) และการแปรรูปใชใหม (RECYCLE) เปนการลดปริมาณขยะ และการคัด
แยกขยะพลาสติกกอนนําไปกําจัดเปนการชวยลดปริมาณขยะได มีคา เฉลี่ยเทากับ 1.00 รองลงมาคือ ขวดพลาสติกที่ไมใช
แล ว สามารถนํ า ไปขายได มีคา เฉลี่ ยเท า กับ 0.99 ขยะประเภทหลอดไฟฟ า ถ า นไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศั พท มือ ถื อ
ที่เสื่อมสภาพแลว ถือวาเปนขยะอันตรายควรแยกกําจัดจากขยะประเภทอื่นๆ การนําขยะเปยกมาหมักทําเปนปุยถือเปน
วิธีหนึ่งในการกําจัดขยะ และการซอมแซมสิ่งของ หรือวัสดุที่ชํารุดใหมีสภาพที่ใชงานไดอีก ถือเปนลดการปริมาณขยะ
เชนกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.98 และขยะประเภทซากพืช ซากสัตว เศษอาหาร เปนขยะที่สามารถยอยสลายได มีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.96 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 คา ความถี่ คารอยละ คา เฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรูความเขา ใจเกี่ ยวกั บการกํ าจั ดขยะ
ในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน
ความรูความเขาใจ

ไมใช
(รอยละ)
15
(8.93)
6
(3.57)
11
(6.55)

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

0.91

0.29

0.96

0.19

0.94

0.25

165
(98.21)

3
(1.78)

0.98

0.13

-

1.00

0.00

0.98

0.13

0.98

0.13

0.91

0.29

0.99

0.11

0.31

0.62

1.00

0.00

0.95

0.23

0.90

0.22

ชภัฏ

1. ขยะพลาสติกสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก

ใช
(รอยละ)
153
(91.07)
162
(96.43)
157
(93.45)
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2. ขยะประเภทซากพืช ซากสัตว เศษอาหาร เปนขยะที่สามารถ
ยอยสลายได
3. ขยะประเภทเศษผา กระดาษ ถุงพลาสติก เปนขยะที่สามารถ
นําไปรีไซเคิลได
4. ขยะประเภทหลอดไฟฟา ถานไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ที่เสื่อมสภาพแลว ถือวาเปนขยะอันตรายควรแยกกําจัดจากขยะ
ประเภทอื่นๆ
5. การใชซ้ํา(REUSE) และการแปรรูปใชใหม(RECYCLE) เปนการ
ลดปริมาณขยะ
6. การนําขยะเปยกมาหมักทําเปนปุยถือเปนวิธีหนึ่งในการกําจัด
ขยะ
7. การซอมแซมสิ่งของ หรือวัสดุที่ชํารุดใหมีสภาพที่ใชงานไดอีก
ถือเปนลดการปริมาณขยะเชนกัน
8. การเผาขยะในเตาเผาที่ไดมาตรฐานถือเปนวิธีการกําจัดขยะที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
9. ขวดพลาสติกที่ไมใชแลว สามารถนําไปขายได
10. ขวดน้ําพลาสติกไมควรแยกฝาขวด และฉลากออกจากกัน
กอนนําไปใชประโยชน
11. การคัดแยกขยะพลาสติกกอนนําไปกําจัดเปนการชวยลด
ปริมาณขยะได
12. พลาสติกใสผลิตภัณฑชนิดเติมสามารถมาทําเปนตะกรา วัสดุ
ใสสิ่งของได
รวม

168
(100)
165
(98.21)
165
(98.21)
152
(90.48)
166
(98.81)
116
(69.05)
168
(100)
159
(94.64)
1,896
(94.05)

3
(1.78)
3
(1.78)
16
(9.52)
2
(1.19)
52
(30.95)
9
(5.36)
120
(5.95)
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รำไ
พพ
รรณ
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3. พฤติกรรมในการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน กลุมตัวอยางสวนใหญนําขยะพลาสติกแตละประเภทมาใช
ประโยชน โดยแยกเปนประเภท ดังนี้ พลาสติกประเภทที่ 1 โพลีเอทิลีน เทอรฟะธาเลต (Polyethylene Terephthalate
: PETE) นําไปใชโดยการขายใหกับรานรับซื้อของเกามากที่สุด คือ รอยละ 82.14 รองลงมาคือ นําไปทิ้งบอขยะชุ มชน
และนํากลับมาใชซ้ํา เชน ขวดน้ําดื่มมาลางทําความสะอาดใสน้ําดื่มอีกครั้งและใสหนอไมดอง รอยละ 9.52 และ 8.33
ตามลํ าดั บ พลาสติกประเภทที่ 2 โพลีเอทิลีนความหนาแน นสู ง (High-density Polyethylene : HDPE) พบวา ไมมี
การใชในครัวเรือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.71 รองลงมาคือ ขายใหกับรานรับซื้อของเกา นําไปทิ้งที่บอขยะชุมชน และ
นํากลับมาใชใหม เชน ถังน้ํามันจะนํามาลางทําความสะอาด แลวตัดครึ่งใสน้ําใหสัตวเลี้ยง หรือนํามาตักอาหารใหสัตว
เลี้ยง และรองขาแครไมไผ รอยละ 29.76 7.74 และ 1.78 ตามลํา ดั บ พลาสติกประเภทที่ 3 ขยะพลาสติกโพลีไ วนิ ล
คลอไรด (Polyvinyl Chloride : PVC) ไมมีในครัวเรือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.62 รองลงมาคือ ขายใหรานรับซื้อ
ของเกา รอยละ 28.57 ทิ้งบอขยะชุมชน รอยละ 21.43 นํากลับมาใชซํา้ เชน ทอน้ําประปาที่ไรนาเพื่อการเกษตร รอยละ
1.19 นํากลับมาใชใหม เชน ทอประปานํามาทําเปนราวแขวนเสื้อผา และตากผา รอยละ 1.19 พลาสติกประเภทที่ 4
โพลี เอทิ ลีนความหนาแนนต่ํา (Low-density Polyethylene : LDPE) มี ก ารนํ าไปทิ้ งที่ บ อ ขยะชุ ม ชน ร อ ยละ 78.57
รองลงมาคือ ขายใหรา นรับซื้อ ของเก า ไม มี ในครัว เรื อ น และนํา มาใช ซ้ํา เชน ถุ งใสข องหากมี สภาพดี จะนํ า มาล าง
ทํ า ความสะอาดไว ใ ช อี ก ครั้ ง ร อ ยละ 18.45 2.38 และ 0.59 ตามลํ า ดั บ พลาสติ ก ประเภทที่ 5 โพลี โ พรพิ ลี น
(Polypropylene : PP) พบการนํา ไปทิ้งบอ ขยะชุมชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.28 รองลงมาคือ ไมมีในครั วเรื อน
และขายใหรานรับซื้อของเกา รอยละ 5.95 และ 4.76 ตามลําดับ พลาสติกประเภทที่ 6 โพลีสไตรีน (Polystyrene : PS)
มีการนํา ไปทิ้งบอ ขยะชุมชนมากที่ สุด คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากไมนิย มนํา กลั บมาใช และพลาสติ กประเภทที่ 7
พลาสติกอื่น ๆ (Other) มีการนําไปทิ้งที่บอขยะชุมชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.43 รองลงมาคือ ขายใหรานรับ ซื้ อ
ของเกา รอยละ 2.38 และนํากลับ มาใชใหม เชน ปายโฆษณานํา มาเปนมาน ร อยละ 1.19 9 ตามลําดับ (ตารางที่ 2
และภาพที่ 7)

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ตารางที่ 2 พฤติกรรมในการนําขยะพลาสติกแตละประเภทมาใชประโยชน
ประเภทขยะพลาสติก
การใชประโยชน
1. โพลีเอทิลีน เทอรฟะธาเลต
1. แยกขายใหกับรานรับซื้อของเกา
(Polyethylene Terephthalate : PETE)
2. ขวดน้ําดื่มที่มีสภาพดีจะนํามาแยกฉลากออกและลางทํา
ความสะอาดนํากลับมาใชประโยชนอีกครั้ง เชน นํามาใสน้ําดื่ม
นํามาบรรจุหนอไมดองไวรับประทานเองและขาย

2. โพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง
(High-density Polyethylene : HDPE)

1. ขายใหกับรานรับซื้อของเกา
2. ถังน้ํามันจะนํามาลางทําความสะอาดตัดครึ่งใสน้ําใหสัตว
เลี้ยงหรือนํามาตักอาหารใหสัตวเลี้ยง และรองขาแครไมไผ

3. โพลีไวนิลคลอไรด
(Polyvinyl Chloride : PVC)

1. ขายใหกับรานรับซื้อของเกา
2. ทิ้งที่บอขยะของหมูบาน
3. ทอน้ําประปาจะนํากลับมาใชประโยชน เชน ทําเปนราวตาก
ผา ราวแขวนผา และนํามาตอน้ําใช ในไรสวน
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1. ไมนิยมนํากลับมาใชประโยชน
2. ทิ้งลงบอขยะชุมชน
ทิ้งลงบอขยะของชุมชน
ทิ้งลงบอขยะชุมชน
เชน ปายโฆษณา ใชเปนมาน

ลัยร
า

ชภัฏ

4. โพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา
(Low-density Polyethylene : LDPE)
5. โพลีโพรพิลีน (Polypropylene : PP)
6. โพลีสไตรีน (Polystyrene : PS)
7. พลาสติกอื่น ๆ (Other)

รำไ
พพ
รรณ
ี

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

มห
าวิท
ยา

หมายเหตุ 1 คือ ขยะพลาสติกโพลีเอทิลีน เทอรฟะธาเลต (Polyethylene Terephthalate : PETE)
2 คือ ขยะพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (High-density Polyethylene : HDPE)
3 คือ ขยะพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด (Polyvinyl Chloride : PVC)
4 คือ ขยะพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (Low-density Polyethylene : LDPE)
5 คือ ขยะพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene : PP)
6 คือ ขยะพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene : PS)
7 คือ ขยะพลาสติกอื่น ๆ (Other)

ภาพที่ 7 คารอยละของพฤติกรรมในการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน

4. การเปรียบเทียบระหวางความรูความเขาใจในเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติก
มาใช ป ระโยชน กับ เพศ และสถานภาพในครอบครั ว พบวา ประชาชนที่มีเ พศชายและเพศหญิ ง ต างกั นจะมี ความรู
ความเขาใจในเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชป ระโยชนไมแตกตางกัน (ตารางที่ 3)
และประชาชนที่ มี สถานภาพในครอบครัว แตกต า งกั น ได แก ผู นํา ครอบครั ว ภรรยา บุ ตร ผู อยูอ าศั ยและมารดา
จะมีความรูความเข า ใจเกี่ย วกั บ การกํ า จั ดขยะในครั ว เรื อ นและการนํ าขยะพลาสติ กมาใช ป ระโยชน ไ ม แตกต า งกั น
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูความเขาใจในเกี่ยวกับ การกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติ ก
มาใชประโยชนกับเพศ
ตัวแปร
N
S.D.
t
df.
P-value
𝑋
ชาย
46
0.95
0.09
0.769
166
0.44
เพศ
หญิง
122
0.94
0.71
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูความเขาใจในเกี่ยวกับ การกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติ ก
มาใชประโยชนกับสถานภาพในครอบครัว
สถานภาพในครอบครัว
𝑋
SD
F
P-value
ผูนําครอบครัว
0.930
0.01
1.306
0.264
ภรรยา
0.938
0.009
บุตร
0.962
0.008
ผูอยูอาศัย
0.941
0.021
มารดา
0.986
0.01

ชภัฏ

5. การหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติก
มาใชประโยชนกับอายุ ระยะเวลาอาศัยในชุมชน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดรวมของครัวเรือนตอป พบวา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนมีความสัมพันธกับระยะเวลา
อาศัยในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธกันทางบวก ขนาดความสัมพันธเทากับ 0.197
ซึ่งหมายความวา ประชาชนที่มีระยะเวลาอาศัยในชุมชมนาน จะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรื อน
และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนมากเชนกัน (ตารางที่ 5)

มห
าวิท
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ตารางที่ 5 การหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติก
มาใชประโยชนกับอายุ ระยะเวลาอาศัยในชุมชน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดรวมของครัวเรือนตอป
ความสัมพันธ
Pearson
P-value
อายุ
-0.106
0.171
ระยะเวลาอาศัยในชุมชน
0.197
0.011*
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
0.04
0.961
รายไดรวมของครัวเรือนตอป
-0.043
0.758
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผล

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน พบวา ประชาชน
สวนใหญมีความรูความเขาใจฯ มีคะแนนเฉลี่ย 0.94 ไมสอดคลองกับ ธิดารัตน พูลเอม (2560) ศึกษาพฤติกรรมในการ
จัดการขยะครัวเรือนของประชาชนบา นหวยหมากหนุ น ตําบลทาผาปุม อําเภอแมลาน อย จังหวัดแมฮองสอน พบวา
ความรูความเขาใจของประชาชนสวนใหญมีความรูในระดับนอยที่สุด อาจเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา
จะจัดประชุมปละ 1 ครั้ง มีการใหความรูเกี่ยวกับขยะ และประชาชนมีสวนรวมในการกําจัดขยะ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่
มีความรูเกี่ยวกับกําจัดขยะในครัวเรือน ดังนั้นจึงอาจสงผลใหประชาชนในพื้นที่มีคะแนนความรูเกี่ยวกับการกําจั ดขยะ
ในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนไมแตกตางกัน
พฤติกรรมในการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนพบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูรับผิดชอบจัดการขยะในครัวเรื อน
หรือผูที่ไดรับ มอบหมายในการจัดการขยะ สว นใหญจะมี พฤติ กรรมการในการนํ า ขยะพลาสติ ก แตล ะประเภทมาใช
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ประโยชน โดยแยกขายใหกับรานรับซื้อของเกา และหากมีสภาพดีก็จะนํากลับมาใชประโยชนอีกครั้ง พบวา ประชาชน
สวนใหญนําขยะพลาสติกแตละประเภทมาใชประโยชน โดยแยกเปนประเภท ดังนี้ 1) ขวดน้ําดื่มมาลางทําความสะอาด
ใสน้ําดื่มอีกครั้งและใสหนอไมดอง 2) ถังน้ํามันจะนํามาลางทําความสะอาด แลวตัดครึ่งใสน้ําใหสัตวเลี้ยง หรือนํามาตั ก
อาหารใหสัตวเลี้ยง และรองขาแครไมไผ 3) ทอน้ําประปาที่ไรนาเพื่อการเกษตร นํามาทําเปนราวแขวนเสื้อผา และตาก
ผา 4) ถุงใสของหากมีสภาพดีก็จะนํามาลางทําความสะอาดไวใชอีกครั้ง 5) นําไปทิ้งบอขยะชุมชน และ 6) ปายโฆษณา
นํามาเปนมาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พีรนาฏ คิดดี และคณะ (2550) ศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับหลักการทั่วไป
ของการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับสูงถึงรอยละ 82.5 และมีความรูอยูในระดั บ ปานกลางรอยละ 27.5 มีทัศนคติ
เชิงบวกตอวิธีการและกระบวนการแกไขปญหาขยะมูลฝอยอยูในระดับสูงถึงรอยละ 91.8 สวนพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง
พบวามีพฤติกรรมดานการทิ้งขยะลงในถังขยะทุกครั้งรอยละ 56.5 มีการเก็บขยะมูลฝอยทิ้งลงในถังเมื่อเห็นขยะมูลฝอย
อยูนอกถังขยะทุ กครั้งรอยละ 44.3 มีพฤติกรรมดานการคัดแยกขยะทั้งในที่พักอาศั ยที่ทํางานและการนําขยะอิ นทรี ย
ไปทําปุยหมักหรือน้ําหมักชีวภาพอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 19.6 17.2 และ 6.9 ตามลําดับนอกจากนี้ยังพบวา ปจ จั ย
ที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยกรงนําขยะมูลฝอยไปขายใหซาเลงและวิธีการเผา
ขยะมูลฝอย (p <0.05)
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1. ควรศึกษารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการใหความรูเกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน
2. ควรรณรงคหรือประชาสัมพันธใหประชาชนแยกฝาขวด และฉลากออกจากกันกอนนําไปใชประโยชน
3. ควรปลู ก ฝ ง การคั ด แยะขยะให แ ก ป ระชาชนอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให ก ารนํ า พลาสติ ก ไปใช ป ระโยชน เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากที่สุด
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ความบริสุทธิ์ของผงแคลเซียมคารบอเนตและผงไฮดรอกซีอะพาไทตที่สังเคราะห
จากเปลือกหอยทะเลเหลือใชโดยวิธีสังเคราะหแบบปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
สําหรับการประยุกตในงานเครื่องประดับ
Purities of Synthesized Calcium Carbonate and Hydroxyapatite Particles
from Waste Sea Shell by Solid State Reaction Method
for Jewelry Application
นฤมล เลิศคําฟู*, ภัทรา ศรีสโุ ข, วิมลิน สันตจิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
*Corresponding Author E-mail: Narumon.l@rbru.ac.th
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ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความบริสุทธิ์และลักษณะทางผลึ กศาสตรของผงแคลเซี ยมคารบอเนต
และผงไฮดรอกซีอะพาไทตที่ สังเคราะหจากเปลือ กหอยทะเลเหลือใชโดยวิธีปฏิ กิริยาสถานะของแข็ง สารประกอบ
แคลเซียมคารบอเนตสังเคราะหจากเปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง เปลือกหอยเชลล เปลือกหอย
หมาก และเปลื อ กหอยแมลงภู โดยการเผาแคลไซน เ ปลื อ กหอยที่ อุ ณ หภู มิ 650 องศาเซลเซี ย ส นาน 2 ชั่ ว โมง
สารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตสังเคราะหจากสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่ไดจากเปลือกหอยชนิดตาง ๆ ผสม
รวมกับ สารประกอบไอแอมโมเนียมฟอสเฟตและเผาแคลไซนที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซี ยส นาน 3 ชั่ วโมง พบวา
สีของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตท่ไี ดหลังจากการแคลไซนมีสีที่แตกตางกันเมื่อใชแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือก
หอยตางชนิดกัน เชน สีฟา สีฟาอมเทา และสีขาวอมชมพู เปนตน จากการทดสอบความบริสุทธิ์ดวยเทคนิคการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอ็กซของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตและสารปประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต พบวาเปลือกหอยทุกชนิดได
สารประกอบแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธิ์ และไดสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตบริสุทธิ์เมื่อใชสารประกอบแคลเซี ยม
คาร บ อเนตที่ สัง เคราะหไ ด จากเปลื อ กหอยพอก เปลือ กหอยเชลล และเปลื อกหอยหมาก ลั กษณะทางผลึ กศาสตร
ของสารประกอบแคลเซี ยมคารบ อเนตและสารประกอบไฮดรอกซีอ ะพาไทต บ ริ สุ ท ธิ์ที่ สั งเคราะห ได มีคา สอดคล อง
กับคามาตราฐาน ดังนั้นสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตสามารถประยุกตใชในการผลิตเครื่องประดับเซรามิกชีวภาพได
คําสําคัญ: เปลือกหอยทะเลเหลือใช, แคลเซียมคารบอนเนต, ไฮดรอกซีอะพาไทต, ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

Abstract
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This research aims to study the purification and crystallography of synthesized calcium
carbonate and hydroxyapatite particles from waste sea shells by solid-state reaction method for jewelry
application. The selected sample in this study are mangrove clam shells, oyster shells, cockle shells,
scallop shells, Spiral Babylon shells, and mussels shells. They were used as raw materials in the
synthesis of calcium carbonate. Calcine method has been used to synthesize calcium carbonate at
65 0 C for 2 hrs. The hydroxyapatite particles were synthesized from calcium carbonate (calcined sea
shells) mixed with diammonium phosphate by solid-state reaction method and calcined at 1000 C for
3 hrs. After calcine process has been conducted, the obtained hydroxyapatite particles showed
differences in color between each sampling such as light blue, grayish blue, and pinkish-white et cetera.
This research used the X-ray diffraction technique (XRD) to verify the purification of synthesized calcium
carbonate and hydroxyapatite particles. The result revealed that calcium carbonate compound from
all types of samples is pure. Likewise, the research showed concrete evidence of purification from
hydroxyapatite particles when calcium carbonate compounds from mangrove clam shells, scallop
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shells, and Spiral Babylon shells have been used during the experiment. Furthermore, the result of
purification from calcium carbonate and hydroxyapatite particles compound showed coherence in
standard value in the part of crystallography. In conclusion, this research informed that hydroxyapatite
particles can be applied in bio-ceramic jewelry production.
Keywords: Waste sea shell, Calcium carbonate, Hydroxyapatite, Solid-state reaction
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หอยจัดวาเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีลําตัวออนนิ่ม มีเปลือกแข็งหุมภายนอกลําตัว เปนสัตวที่จัดอยูในไฟลัม
มอลลั สกา (กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม, 2551: 10-12) มี การดํารงชี วิตแบบอิสระ โดยการกิ นพื ช
บางชนิดลาสัตวอื่น หรือกินทั้งสองอยางเปนอาหาร นอกจากนั้นแลวหอยบางประเภทยังกิ นซากเนาเปอย (สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน), 2560: 6-7) หอยทะเลจัดไดวา เป นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย
ที่มีการดํารงชีวิตในระบบนิเวศชายฝงที่ตาง ๆ เชน หาดดิน หาดทราย หาดโคลน หาดหิน แนวปะการัง แนวหญาทะเล
และปาชายเลน เปนตน จึงถือไดวาเปนทรัพ ยากรที่สํา คั ญของระบบชายฝ งทะเล (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม, 2551: 10-12)
เปลือ กหอยเป นสิ่งที่ห อยสรา งขึ้นมาเพื่ อ ปอ งกันอั นตรายให แ ก ตนเองจากศั ต รูและสภาพแวดล อ มต าง ๆ
โดยหอยมีการสรา งเปลือกโดยการดู ดซับ ไอออนของแคลเซี ยมและคาร บอเนตไว ดวยสารโปรตี นในกลุมคอนคิ โ อลิ น
แลวนํามาสรางเป นเปลือกหอยที่เปนหินปูนอยูในรูปของแคลไซต (Calcite) และอะราโกไนต (Aragonite) (พัชรี รั ตน
พันธ , 2529: 9-10) ซึ่งเปลือกหอยประกอบดว ยแคลเซีย มคารบ อเนตเป นองค ป ระกอบหลั กอยู ป ระมาณ 95-99 %
และเปนสารอินทรียอีก 5 % (Cen Zhang, 2006: 527-586) โดยทั่วไปแลวเปลือกหอยแบงออกเปน 3 ชั้น ประกอบดวย
ชั้นนอกสุดคือ periostracum เปนชั้นที่มีลักษณะบางและหลุดงาย ประกอบดวยรงควัตถุสี สารโปรตีนประเภทคอนคิโอ
ลินและไคติน (บพิธ จารุพันธ, 2552) ชั้นที่ สอง คือ ชั้น prismatic เปนชั้นที่หนาและแข็ งแรง ประกอบดวยผลึ กของ
แคลเซียมคารบอเนตแบบแคลไซต (calcite) เปนสวนใหญ และชั้นในสุด คือ nacreous เปนชั้นผิวเรียบ มีความแวววาว
ประกอบดวยผลึกแคลเซียมคารบอเนตแบบอะราโกไนต (aragonite) สําหรับสีของเปลือกหอยเกิดจากรงควัตถุของเม็ดสี
ที่มีอยูในเปลือกหอย ประกอบดวยรงควัตถุ 4 ชนิด คือ แคโรตีนอย (carotenoide) พอไพริน (Porphyrins) อินดิกอย
(Indigoide) และเมลานิน (Melanin) ที่ใหสีเหลืองหรือสีแสด สีแดง สีมวง และสีดํา ตามลําดับ และสีอื่นๆนอกจากนี้
เกิดจากการผสมรงควัตถุของสีขางตนหรือเกิดจากของเหลือในกระบวนการสรี รวิทยาที่หอยกําจัดออกมาเกิดการผสม
กับหินปูนที่เปนของเหลว นอกจากนั้นแลวสิ่งแวดลอมและอาหารก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอสีของเปลือกหอย (พัชรี รัตน
พันธ, 2529: 9-10)
โดยในปจ จุ บั นนี้มนุษ ยนิ ยมบริโภคหอยทะเลเปน อยา งมาก เนื่ องจากมี การรายงานทางด านวิ ทยาศาสตร
ที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนของการบริโภคหอยเนื่องจากหอยทะเลเป นอาหารโปรตี นราคาถูกกวา สั ตว น้ําประเภทอื่ น
และดวยรสชาติที่อรอยและสามารถนําไปแปรรูปไดหลากหลาย จึงสงผลใหมีความตองการในการบริโภคหอยในจํา นวน
มากและเพื่อใหป ริมาณของหอยเพียงพอตอความตองการบริโภค จึงทําใหมีการเพาะเลี้ ยงหอยชนิ ดตางๆตามชายฝง
ของทะเล จากปริมาณผลผลิตของหอยชนิดตาง ๆ ของจังหวัดจันทบุรีในป 2562 จะพบวามีปริมาณหอยแครง 1,912.68
ตัน หอยแมลงภู 672.48 ตัน และหอยนางรม 4,958.58 ตัน (กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2019: 23)
สิ่งที่ตามมาของการบริโภคหอยที่มากขึ้นคือเปลือกหอยที่เปนขยะชีวภาพเหลือทิ้งในจํานวนมาก จากปริมาณขยะเปลือก
หอยที่เหลือทิ้งจึงมีการนําเปลือกหอยผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน เครื่องประดับ เครื่องใชประเภทตางๆ (พัชรี รัตน
พันธ, 2529: 9-10) เปนตน นอกจากนั้นแลวยังมีการนํามาแปรรูปเพื่อสรางเปนผลิตภัณฑตางๆอีกดวย เชน นําเปลือก
หอยมาเป น ส ว นผสมของปู น ซี เ มนต (Wan Ahmad Soffian Bin Wan Mohammad, 2017: 012059) วั ส ดุ ดู ด ซั บ
สารเคมี วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน (Mihajlo JOVIĆ, 2019: 47-62) และอาหารสัตว (Khalil, 2018: 116-125) เปนตน
สารประกอบชี ว ภาพ ที่ ใ ช ใ นทางการแพทย ใ นกลุ ม ของแคลเซี ย มฟอสเฟต เช น ไฮดรอกซี อ ะพาไทต
(Hydroxyapatite) ไตรแคลเซี ย มฟอสเฟต (Tricalcium phosphate) และแคลเซี ย มไฟโรฟอสเฟต (Calcium
pyrophosphate) เปนตน สารประกอบในกลุ มแคลเซียมฟอสเฟต มีความเสถียรทางเคมี และองค ประกอบคล ายกับ
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เฟสที่เปนแรธาตุในกระดูกจึงเขากันไดดีกับรางกาย ทนตอการกัดกรอน จึงมักใชทําเปนวัสดุสังเคราะหในรูปของกระดู ก
เทียม (Artificial bone) เพื่อใชเปนวัสดุ สํา หรับ การฝงในรางกายชนิ ดต า ง ๆ เชน ฟ นปลอม ขอตอ หัว กระดู ก เที ย ม
เปนตน หรือสามารถใชเปนวัสดุพรุนสําหรับการเคลือบ (porous casting) ลงไปบนวัสดุสําหรับการฝงรางกายชนิดอื่น ๆ
(Vallet-Regi and Gonzalez-Calbet, 2004: 1-31) เชน เคลือบกระดูกและฟน เปนตน
จากที่ไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาเปลือกหอยเปนวัสดุที่เหลือทิ้งการกระบวนการตางๆ ที่สามารถนํามา
สราง เปนผลิตภั ณฑตา งๆได เชน เครื่องประดับ เปนตน ซึ่งในปจจุบันก็มีผูคนจํา นวนไมนอยที่มีอาการแพ โลหะที่ ใช
ในการทําเครื่องประดับ จึงทําใหเครื่องประดับจากวัสดุทางเลือกอยางเชนเซรามิกชีวภาพหรือในกลุมแคลเซียมฟอสเฟต
จึงเปนอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับผูที่แพโลหะ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการสังเคราะหสารประกอบแคลเซียม
คารบอเนตและสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีองคประกอบของเปลือกหอยที่ผานกระบวนการแปรรูป สําหรับผลิต
เปนผงเซรามิกสําหรับผลิตเปนเครื่องประดับเซรามิกชีวภาพที่มีสมบัติเขากันไดกับรางกายมนุษย และไมกอใหเกิดการแพ

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ชภัฏ

1. เพื่อศึกษาการสังเคราะหสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยทะเลเหลือใช
2. เพื่อศึกษาการสังเคราะหสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต จากเปลือกหอยทะเลเหลือใชดวยกระบวนการ
ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
3. เพื่ อ ตรวจสอบความบริ สุ ท ธิ์ แ ละลั ก ษณะทางผลึ ก ศาสตร ข องสารประกอบแคลเซี ย มคาร บ อเนต
และสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่สังเคราะหได
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งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการสังเคราะห สารประกอบแคลเซียมคารบอเนตและไฮดรอกซีอะพาไทตจากเปลือ ก
หอยทะเลเหลือใช เพื่อประยุกตใชในงานเครื่องประดับ โดยนําเปลือกหอยทะเลเหลือใชจากกิจกรรมตางๆ เชน การแปร
รูปอาหาร การประกอบอาหาร เปนตน ไดแก เปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง เปลือกหอยเชลล
เปลือกหอยหมาก และเปลือกหอยแมลงภู โดยมีวิธีการดําเนินงานการทดลองโดยแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 การเตรียมสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3)
ในขั้นตอนแรกทํา การลางเปลือ กหอยชนิดตา ง ประกอบดวย เปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลื อ ก
หอยแครง เปลือกหอยเชลล เปลือกหอยหมาก และเปลือกหอยแมลงภู ดวยน้ําสะอาด และกําจัดเนื้อเยื่อตางๆที่ ติดมา
ในเปลือกหอยออกใหหมด ตอมาอบเปลือกหอยที่ไดใหแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 24 ชั่วโมง หรือจนกวา
เปลือกหอยจะแหงสนิท เมื่อไดเปลือกหอยที่แหงสนิทแลวจึงทําการเผาดวยเตาเผาไฟฟา ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส
เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง และอัตราการลดลงของอุณหภูมิ
300 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง ในขั้นตอนนี้จะไดเปนสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต ตอมาทําการบดเปลือกหอยที่ผาน
การเผา สุดทายทําการบดสารประกอบที่ไดดวยโกรงบดสารจนไดผงละเอียดและทําการคัดขนาดอนุภาคของผลเปลือก
หอยที่ผานการเผาดวยตะแกรงรอนขนาด 316 µm
สวนที่ 2 การเตรียมสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต (HA) ดวยกระบวนการปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
นําผงสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่ไดจากการทดลองสวนที่ 1 (เปลือกหอยที่ผานการเผาที่อุณหภูมิ 650
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง) และผงสารประกอบไดแอมโมเนี ยมฟอตเฟต (H9N2O4P : บริษัทไซ เทรดเดอร
จํากัด) มาทําการอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24 ชั่วโมง เพื่อกําจัดความชื้น ตอมาทําการบดผสม
สารประกอบแคลเซียมคารบอเนต ปริมาณ 55.181 กรัม และสารประกอบไดแอมโมเนียมฟอตเฟต ปริมาณ 44.189 กรัม
(สําหรับปริมาณการเตรียมสารประกอบ 100 กรัม) ในกระบอกสําหรับบดผสมที่มีตัวกลางเปนเอทานอล และใชเม็ ดบด
ประเภทเซรามิกเซอรโคเนียเปนตัวชวยในการบดผสม และทําการบดผสมสารผสมดวยกระบวนการบดแบบหมุนวน (Ball
milling) เปนเวลานาน 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาที่กําหนดทําการแยกสารประกอบที่ไดและเม็ดบดเซรามิ กเซอรโ คเนี ย
ออกจากกั นดว ยการกรอง จะไดเป นของสารผสมกึ่ งเหลว (Slurry) ตอมาให ความร อ นแก ของผสมสารผสมกึ่ ง เหลว
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จากกระบวนการขางตนดวยเตาไฟฟาและกวนสารประกอบที่ไดอยางตอเนื่องเพื่อทําการระเหยเอทานอล และทําการอบ
สารผสมที่ไดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใหไดสารประกอบที่แหงสนิทและทําการบดสารประกอบดวยโกรงบดสารให
ละเอียด ตอมาทําการเผาแคลไซน (calcined) สารผสมขางตนดวยเตาเผาไฟฟา โดยการใหความรอนที่อุณหภูมิ 1,000
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง และอัตราการ
ลดลงของอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง จะไดสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตจากกระบวนการนี้ หลังจากนั้น
ทําการบดสารประกอบดวยโกรงบดสารและรอนดวยตะแกรงรอนขนาด 77 m
ส ว นที่ 3 การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะทางกายภาพ การตรวจสอบความบริ สุ ท ธิ์ แ ละโครงสร า งผลึ ก ของสาร
ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตและสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต
ทํา การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของสีของสารประกอบแคลเซี ยมคารบอเนต (ผงเปลื อกหอยเผา)
และสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตท่ีไ ด และตรวจสอบความบริสุทธิ์ และโครงสร างผลึ กด วยเทคนิ คการเลี้ ย วเบน
ของรังสีเอ็ กซ (X-ray Diffractometer: XRD) (Rigaku: Miniflex600) ดวยเงื่อนไขการทดสอบ step 0.01, speed 10
องศา/นาที และมุม 2 = 20-60 องศา
การหาระยะห า งระหว า งระนาบผลึ กของสสาร (d-spacing: dhkl) และการหาความยาวของแกนผลึ กหรื อ
แลตทิชพารามิเตอร (lattice parameter) เปนคาที่สามารถหาไดจากเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ โดยระยะหาง
ระหวางระนาบผลึกของสสาร สามารถหาไดจากกฎของแบร็กกที่มีสมการดังที่ 1 (Bragg W.L., 1913: 43-57)

ชภัฏ

2dhkl sin  n
(1)
โดยที่ dhkl คือ ระยะหางระหวางระนาบ h k l,  คือ มุมตกกระทบและมุมสะทอนเทียบกับระนาบที่พิจารณา, n คือ
ลําดับการสะทอน, และ  คือ ความยาวของรังสีเอ็กซ (มีคาเทากับ 1.5406 A)
ความยาวของแกนผลึกหรือแลตทิชพารามิเตอร (lattice parameter) ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต
และสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต สามารถหาไดจากสมการที่ 2 (Jeremy Karl Cockcroft, 2021, ออนไลน)
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1 4  h2  hk  k 2  l2

(2)
  c2
d 2 3 
a2

โดยที่ a, b, c คือ ความยาวของแกนผลึก, dhkl คือ ระยะหางระหวางระนาบ h k l, และ h, k, l คือ หนวยความยาว
ของแกนผลึก a, b, c
ปริมาตรของผลึกของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตและสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตสามารถหาไดจาก
สมการที่ 3 (David Barthelmy, 2021, ออนไลน)
V  a 2 c sin 60 

(3)

ผลการวิจัย

1. สารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยประเภทตาง ๆ
จากกระบวนการใหความรอนดว ยเตาเผาไฟฟาแกเปลือกหอยประเภทตางๆ ประกอบดวย เปลือกหอยพอก
เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง เปลือกหอยเชลล เปลือกหอยหมาก และเปลือกหอยแมลงภู พบวาหลังเผาเปลือก
หอยเปลี่ย นเปน สี เทา ดั งแสดงในภาพ 1 เนื่อ งจากกระบวนการเผาไหม ที่ แคลเซี ยมออกไซด (CaO) ทํ าปฏิ กิริ ย า
กับคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่อุณหภูมิ 600-650 องศาเซลเซียส ในกระบวนการคารบอเนชั่น ซึ่งมีการทําปฏิกิริยากับ
ดังสมการที่ 4 (สุพัตรา วงแสนใหม, 2561: 4)
CaO+CO 3  CaCO 3
(4)
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ภาพที่ 1 ภาพถายเปลือกหอยที่ผานการเผาอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง ก. เปลือกหอยพอก
ข.เปลือกหอยนางรม ค. เปลือกหอยแครง ง. เปลือกหอยเชลล จ. เปลือกหอยหมาก ฉ. เปลือกหอยแมลงภู

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

เมื่อทําการทดสอบความบริสุทธิ์ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ
(X-ray Diffractometer: XRD) จากลั ก ษณะการเลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อ็ ก ซ ข องสารประกอบแคลเซี ย มคาร บ อเนต
ที่สังเคราะหจากเปลือกหอยชนิดตางๆ พบวาเปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง เปลือกหอยเชลล
เปลือกหอยหมาก และเปลือกหอยแมลงภู มีความเขมของพีคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กศที่สูงที่สุด (100 %) ที่ตําแหนง
2 ประมาณ 29.42 องศา และเมื่อทําการเปรียบเทียบตําแหนงของพีคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบ
แคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหจากเปลือกหอยชนิดตางๆ พบวามีตําแหนงของพีคที่ใกลเคียงกัน ซึ่งมีความสอดคลอง
กับไฟลมาตรฐานการเลี้ยวเบนทางรังสีเอ็กซของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต JCPDS หมายเลข 01-086-0174
ดังแสดงในภาพที่ 2 และมีโครงสรางผลึกแบบไตรโกนอล-รอมโบฮีดรัล
เมื่อนําคาตําแหนง 2 ของพีคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะห
จากเปลือกหอยชนิดตางๆ ที่ตําแหนงตางๆมาคํานวนหาคา ระยะหางระหวางระนาบผลึกของสสาร (d-spacing: dhkl)
ของแตระนาบผลึกดวยสมการที่ 1 โดยแทนคา n = 1 (การสะทอนลําดับที่ 1) และ  = 1.5406 A (ความยาวของรังสี
เอ็ ก ซ ) พบว า ระยะห า งระหว า งระนาบผลึ ก ของระนาบ (1 1 0) และ (0 0 6) ที่ ตํ า แหน ง 2 ประมาณ 35.981
และ 31.423 องศา ตามลําดับ ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยประเภทตางๆ ที่ไดจากการทดลอง
นี้แสดงในตารางที่ 1 พบวาคาระยะหางระหวางระนาบผลึกที่ไดมีคาที่ใกลเคียงกับไฟลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 01086-0174 จากคาระยะหางระหวางระนาบผลึกที่ไดจากการทดลองนี้สามารถนํามาหาคาความยาวของแกนผลึก หรื อ
แลตทิชพารามิเตอรไดจากสมการที่ 2 พบวาความยาวของแกนผลึกในแกน a และ c มีคาที่ใกลเคียงกับไฟลมาตรฐาน
JCPDS หมายเลข 01-086-0174 และสงผลใหปริมาตรของผลึกที่ไดจากการคํานวณดวยสมการที่ 3 มีขนาดใกลเคียง
กับคามาตราฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ภาพที่ 2 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหตางเปลือกหอยชนิดตางๆ
ตารางที่ 1 ลักษณะทางผลึกศาสตรของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหตางเปลือกหอยชนิดตางๆ

JCPDS No. 00-0240033
เปลือกหอยพอก

d-spacing
(nm)

(h k l)

2.845
2.495
2.841
2.493
2.839
2.490
2.839
2.491
2.836
2.488
2.840
2.492
2.839
2.492

(0 0 6)
(1 1 0)
(0 0 6)
(1 1 0)
(0 0 6)
(1 1 0)
(0 0 6)
(1 1 0)
(0 0 6)
(1 1 0)
(0 0 6)
(1 1 0)
(0 0 6)
(1 1 0)

ลัยร
า

เปลือกหอยนางรม

angle
(2 )
31.422
35.981
31.465
35.989
31.485
36.033
31.489
36.029
31.519
36.072
31.476
36.012
31.492
36.018

เปลือกหอยแครง
เปลือกหอยเชลล

เปลือกหอยหมาก

มห
าวิท
ยา

เปลือกหอยแมลงภู

แกน a

แกน c

(A)
4.988
4.987
4.981
4.982
4.976
4.984
4.983

(A)
17.068
17.046
17.035
17.033
17.017
17.040
17.031
-

ชภัฏ

สารประกอบ
CaCO3

ปริมาตรของ
ผลึก (A)3
367.761
367.129
366.027
366.067
364.886
366.556
366.255

2. สารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีสวนประกอบของสารประกอบแคลเซียมจากเปลือกหอยชนิดตางๆ
จากกระบวนการเตรี ย มสารประกอบไฮดรอกซี อ ะพาไทต ด ว ยกระบวนการปฏิ กิ ริ ย าสถานะของแข็ ง
ของการผสมระหวางสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต (ที่ไดจากเปลือกหอย) และสารสารประกอบไดแอมโมเนียมฟอต
เฟตที่ผานการบดผสม แสดงดังภาพที่ 3 พบวาของผสมที่ไดจะมีสีเทาจากสีของแคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหไดมีสี
เทา และเมื่อ นํา ของผสมที่ไ ดเผาแคลไซนที่อุ ณหภู มิ 1000 องศาเซลเซี ยสเปนเวลานาน 3 ชั่วโมง ทําใหเกิดการทํา
ปฏิกิริยากันดังสมการที่ 5
6H9N2 O 4 P + 10CaCO 3  Ca10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 + 12NH3 +10CO 2 +8H2 O

(5)

พบวาสีสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต
ที่ใชสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู
ไดสารประกอบที่ที่ มีสีฟา (ภาพที่ 4 ก, ข, ง, และ ฉ) สารประกอบไฮดรอกซีอ ะพาไทต ใช สารประกอบแคลเซี ย ม
คาร บ อเนตจากเปลือ กหอยหมาก ได สารประกอบสีเ ทาอมฟ า (ภาพที่ 4 จ) และสารประกอบไฮดรอกซี อ ะพาไทต
687
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

รำไ
พพ
รรณ
ี

ที่ใชสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยแครง ไดสารประกอบสีขาวอมชมพู (ภาพที่ 4 ค) โดยสีที่แตกตาง
กันในการใชเปลือกหอยตางชนิดเกิดจากการที่เปลือกหอยแตละชนิดกินอาหารที่แตกตางกันจึงสงผลใหมีสีที่เปนรงควัตถุ
ที่แตกตางกัน (พัชรี รัตนพันธ, 2529: 9-10)

ลัยร
า

ชภัฏ

ภาพที่ 3 ภาพถายสารผสมสํา หรับการเตรียมสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต (สารประกอบกอนเผาแคลไซน) ที่มี
องคประกอบของ ก. เปลือกหอยพอก ข.เปลือกหอยนางรม ค. เปลือกหอยแครง ง. เปลือกหอยเชลล จ. เปลือกหอย
หมาก ฉ. เปลือกหอยแมลงภู เปนสวนประกอบ

ภาพที่ 4 ภาพถายสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต (สารประกอบหลังเผาแคลไซน) ที่มีองคประกอบของ ก. เปลือกหอย
พอก ข.เปลือกหอยนางรม ค. เปลือกหอยแครง ง. เปลือกหอยเชลล จ. เปลือกหอยหมาก ฉ. เปลือกหอยแมลงภู
เปนสวนประกอบ

มห
าวิท
ยา

เมื่อทําการทดสอบความบริสุทธิ์ข องสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่ไดจากกระบวนการปฏิกิริยาสถานะ
ของแข็ง ที่ผานการเผาแคลไซนที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง ดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซจากลักษณะการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตท่มี ีสวนผสมจากเปลือกหอยชนิดตาง ๆ
แสดงในภาพที่ 5 พบวาสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีสวนผสมของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือก
หอยพอก เปลือกหอยหมากและเปลือกหอยเชลล ไดสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่บ ริสุทธิ์ ซึ่งสอดคลองกับ ไฟล
มาตรฐาน JCPDS ของไฮดรอกซีอะพาไทตหมายเลข 00-024-0033 และสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีสวนผสม
ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู แสดงลักษณะ
ของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตแบบสองเฟสโดยมีสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต (HA) เปนเฟสหลัก แสดงในพีค
ตํา แหน ง 2 ประมาณ 32 องศา และมีเฟสรองคื อ บี ตาไตรแคลเซีย มฟอสเฟต (-TCP) แสดงในพี ค ตํ า แหนง 2
ประมาณ 31 องศา ซึ่งสอดคลองกับไฟลมาตรฐาน JCPDS ของไฮดรอกซีอะพาไทตและบีตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต
หมายเลข 00-024-0033 และ 00-009-0169 ตามลําดับ การเกิดเฟสรองของบีตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตอาจเนื่องจาก
ในปริมาณของแคลเซียมในเปลือกหอยแตละประเภทมีปริมาณที่แตกตางกันจึงสงผลใหปริมาณของแคลเซียมคารบอเนต
ที่สัง เคราะห ได จากเปลื อ กหอยมี ป ริมาณที่ แ ตกตา งกั น จึงสง ผลให ป ริมาณของสารประกอบหลักที่ ทํา ปฏิ กิ ริ ย ากั น
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ในกระบวนการปฏิกิริยาสถานะของแข็งของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต ดังแสดงในสมการที่ 5 ไมเพียงพอหรือ
มีมากเกินพอที่จ ะทําใหเ กิ ดเป นสารประกอบไฮดรอกอะพาไทตบริ สุทธิ์ โดยปจจัยที่ สง ผลตอปริมาณของแคลเซี ย ม
ในเปลือกหอยประกอบอุณหภูมใิ นการเผา (เบญญาภา ธันสารชร, 2561: 37) ชนิดของเปลือกหอย ขนาดของเปลือกหอย
หรืออายุของหอยแตละชนิด และปจจัยภายนอกของสิ่งแวดลอมที่เปนแหลงที่อยูของหอยแตละชนิด (Silvia Mariade
Paula, 2009: 669-690)

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีสวนประกอบของสารประกอบ
แคลเซียมจากเปลือกหอยชนิดตางๆ

ลัยร
า

เมื่อนําคาตําแหนง 2 ประมาณ 25.88 และ 32.88 องศา ที่มีระนาบของผลึก (0 0 2) และ (3 0 0) ตามลําดับ
ของพี คการเลี้ ยวเบนของรัง สี เอ็ กซข องสารประกอบไฮดรอกซีอ ะพาไทตบ ริ สุทธิ์ ที่สัง เคราะหจากเปลือ กหอยพอก
เปลือกหอยเชลล และเปลือกหอยหมาก มาคํานวนหาคา ระยะหา งระหวางระนาบผลึกของสสาร (d-spacing: dhkl)
ของแตระนาบผลึกดวยสมการที่ 1 โดยแทนคา n = 1 (การสะทอนลําดับที่ 1)  = 1.5406 A (ความยาวของรังสีเอ็กซ)
และหาคาความยาวของแกนผลึกหรือแลตทิชพารามิเตอรดวยสมการ 3 พบวา คา d-spacing และความยาวแกนผลึก
ของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตท่ีใชสารประกอบแคลเซี ยมคารบ อเนตจากเปลือ กหอยพอก เปลือกหอยเชลล
และเปลือกหอยหมาก มีคาที่ใกลเคียงกับ JCPDS No. 00-024-0033 และสงผลใหปริมาตรผลึกของผลึกที่ไดจากการ
คํานวณดวยสมการที่ 3 มีคาใกลเคียงคามาตราฐานดวยเชนกัน ดังแสดงในตารางที่ 3

มห
าวิท
ยา

ตารางที่ 3 ลักษณะทางผลึกศาสตรของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีสวนประกอบของสารประกอบแคลเซียม
จากเปลือกหอยชนิดตางๆ
ปริมาตรของผลึก
angle
d-spacing
แกน a
แกน c
สารประกอบ
(h
k
l)
(A)3
ไฮดรอกซีอะพาไทต
(2 )
(nm)
(A)
(A)
JCPDS No. 00-0240033
เปลือกหอยพอก

เปลือกหอยเชลล

เปลือกหอยหมาก

25.879
32.865
26.044
33.089
26.040
33.076
26.012
33.045

3.440
2.723
3.419
2.705
3.419
2.706
3.423
2.709

(0 0 2)
(3 0 0)
(0 0 2)
(3 0 0)
(0 0 2)
(3 0 0)
(0 0 2)
(3 0 0)

9.432
9.371
9.432
9.383

6.881
6.837
6.838
6.845
-
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530.139
519.929
520.424
521.912
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เปลือกหอยที่เหลือใชจากการบริโภคและกระบวนแปรรูปตาง ๆ สามารถนํามาสังเคราะห เป นสารประกอบ
แคลเซี ยมคารบ อเนตที่บ ริสุ ทธิ์ ได และสารประกอบที่ ไดมี สีเ ทา ปริ ม าตรของผลึ กที่ ได มีป ริ ม าตรของผลึก ใกล เคี ย ง
กับ คามาตราฐาน และเมื่อนํา สารประกอบแคลเซียมคารบ อเนตที่สังเคราะหไดไปใช เป นสารตั้งต นในการสั งเคราะห
สารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต พบวาสารประกอบที่สังเคราะหได มีสีฟา เมื่อใชสารประกอบแคลเซีย มคาร บอเนต
ที่ สั ง เคราะห จ ากเปลื อ กหอยพอก เปลื อ กหอยนางรม เปลื อ กหอยแครง และเปลื อ กหอยแมลงภู สี ฟ า อมเทา
ใชสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหจากเปลือกหอยหมาก และสีขาวอมชมพูเมื่อใชสารประกอบแคลเซี ยม
คารบอเนตที่สังเคราะหจากเปลือกหอยแครงโดยสีท่ีแตกตางกันในการใชเปลือกหอยตางชนิดเกิดจากการที่เปลือกหอย
แต ละชนิ ดกิ น อาหารที่ แ ตกต า งกัน จึ ง ส ง ผลให มี สีที่ เป นรงควั ต ถุ ที่ แ ตกต า งกั น นอกจากนั้ น แล วยั งพบว า แคลเซี ย ม
คารบอเนตที่สังเคราะหจากเปลือกหอยพอก เปลือกหอยเชลล และเปลือกหอยหมาก ไดเปนสารประกอบไฮดรอกซีอะพา
ไทตที่บริสุทธิ์ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Dhanaraj และ Laonapakul ที่สังเคราะหสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต
จากวัสดุทางธรรมชาติ(K. Dhanaraj and G. Suresh, 2018: 222-230, Teerawat Laonapakul, 2015: 269-275) สวน
แคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหจากเปลือกหอยนางรม หอยแครง และหอยแมลงภู ไดสารประกอบที่มีเฟสหลักคือไฮดร
อกซีอะพาไทต และเฟสรองคือเบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งเปนสารประกอบที่อยูในกลุมแคลเซียมฟอสเฟตดวยกันทั้ง
คู โดยสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตท่เี ตรียมไดและมีสีของสารประกอบที่แตกตางกันสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ผลิตเครื่องประดับเซรามิกชีวภาพที่มีสีจากธรรมชาติได
1. ในกระบวนการทํา ความสะอาดเปลื อ กหอย ควรจะตอ งมี การบวนการทํา ความสะอาดที่สามารถกํ า จั ด
สิ่งแปลกปลอมออกไปจากเปลือกหอยใหไดมากกวานี้
2. งานวิจัยนี้สามารถนําไปตอยอดในกระบวนการผลิตเซรามิกเพื่อขึ้นรูปเปนเครื่องประดับได
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เอกสารอางอิง
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การหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับการตั้งศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภค
ตามแนวเสนทางรถไฟทางคู
OPTIMAL FMCG DISTRIBUTION CENTER LOCATION PROBLEM ALONG
DUAL-TRACK RAILWAY
รวิศ กลั่นประเสริฐ*1, ชอแกว จตุรานนท1, มยุรฉัตร วัชเรศโยธิน2
1
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2
ฝายบริหารธุรกิจโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
*Corresponding Author E-mail: ravis.klunparsert@mail.kmutt.ac.th
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งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการหาทําเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาที่เหมาะสมในกรณีที่ตองมีการตั้งศูนยกระจาย
สินคาตามแนวรถไฟทางคูในแตละภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดตนทุนในการขนสงต่ําที่สุด งานวิจัยนี้ไดทํา การ
พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรภายใตวัตถุประสงคและขอจํากัดดังกลาว โดยแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ การหาพิกัด
ที่ต้ั ง ของศู นย กระจายสินค าโดยวิ ธีวิ เคราะหจุ ดศูน ย กลางแรงโน มถ วงควบคูไปกั บ การเขี ยนโค ดภาษาจาวาสคริป ต
และการคํานวณหาตนทุนที่ต่ําที่สุดในการขนสงสินคาดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็มซึ่งใชโปรแกรม Open Excel
Solver ในการคํานวณ ซึ่งตองทําการตัดสินใจเกี่ยวกับจํานวนสินคาที่ขนสงผานทางถนนหรือรถไฟและมีการตัดสินใจเปด
ใช ง านศู นย ก ระจายสิ น ค า ตามแนวรถไฟหรือ ไม ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขในการขนส ง สิ น ค า คื อ มี ร อบการเดิ น รถไฟที่ จํ า กั ด
และตองขนบรรทุกสินคาเต็มความจุสูงสุดของขบวนรถไฟเทานั้น ผลการวิจัยพบวามีตนทุนขนสงสินคาที่ต่ําที่สุดเทากับ
30.7 ลานบาทตอเดือนโดยประมาณและมีปริมาณการขนสงสินคาผานศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟคิดเปนร อยละ
20 โดยประมาณ
คําสําคัญ: ปญหาทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคา, วิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง, โปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็ม

Abstract

มห
าวิท
ยา

The objective of this research is to determine the optimal location of Fast-Moving Consumer
Goods (FMCG) distribution centers along the dual-track railway in each region with the objective of
achieving the lowest transportation cost. This research developed a mathematical model as stated
objectives and constraints. It is divided into two main parts which are searching the coordinates to
optimal location of the regional distribution center along a dual-track railway by center of gravity
methodology with coding JavaScript language and calculating the lowest cost of transportation by
integer programming with Open Excel Solver programming. A decision must be made on the amount
of FMCG goods transported via road or rail and whether a decision is made to activate regional
distribution centers along or not. The constraints of dual-track transportation are limited train cycles
and carried to maximum capacity of the train fleet only. The results showed that the lowest
transportation cost was approximately 30.7 million baht per month and the volume of FMCG goods
transported through regional distribution centers along dual-track railway approximately 20%.
Keywords: Facility location problem, Center of gravity methodology, Integer programming

692
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

บทนํา

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ
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ธุรกิจคา ปลีกสมัยใหม (Modern Trade) เปนสว นหนึ่งของกิจกรรมคา สงปลีกซึ่งมีมูลคา 2.8 ลา นลานบาท
คิดเปนสัดสว นรอ ยละ 16.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ซึ่งเปนอันดับ สองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
สัดสวนรอยละ 25.3 ในป 2562 โดยธุรกิจคาปลีกสมัยใหมสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ กลุมสินคาอุปโภคบริโภค
และกลุมสินคาอื่นๆ โดยที่กลุมสินคาอุปโภคบริโภคมีสัดสวนรอยละ 86.5 (นรินทร ตันไพบูลย, 2564) ขอมูลตนทุนและ
สัดสวนการขนสงของปจจุบันสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทคือ ทางถนน ทางราง ทางน้ําและทางอากาศ พบวาสัดสวน
การขนสงภายในประเทศสูงที่สุดจํานวนรอยละ 87.78 เปนการขนสงทางถนนและเมื่อตรวจสอบขอมูลตนทุนการขนสง
ทางถนนพบวา มีตนทุนสูงเปนลําดับที่ 2 จากทั้งหมดคือ 1.38 บาท ตอ ตัน-กิโลเมตร (สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,
2563)
จากขอมูลกรณีบริษัทศึกษาพบวาวิธีการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค ณ ปจจุบันคือ การสงสินคาอุปโภคบริโภค
จากศูนยกระจายสินคาหลักใกลสถานีรถไฟจังหวัดอยุธยา 1 สาขา ไปยังศูนยการคาปลีกซึ่งมีสาขาอยูทั่วประเทศ 140
สาขา โดยใชวิธีการขนสงสินคาอุปโภคทางถนนทั้งหมดทุกเสนทาง จากขอมูลดังกลาวพบวาตนทุนการขนสงของบริษัท
มีตนทุนที่สูงมากเนื่องจากใชการวิธีข นสงสินคาทางถนนทั้งหมดและมีปจจัยขอจํากัดอื่นๆ ที่นํามาพิจารณาในการขนสง
ทางถนน เชน อุบัติเหตุบนทองถนน การสงมอบสินคาใหทันเวลา ความหนาแนนของการจราจร เปนตน โดยการศึกษา
ปญหาขนสงดังกลาวดังกลาวพบวามีงานวิจัยเพื่อแกปญหาการหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับศูนยกระจายสินคาโดยมี
ตนทุนการขนสงที่ตํา่ ที่สุดนั้นมีเปนจํานวนมากเนื่องจากเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับทุกธุรกิจ เชน การเลือกทําเลที่ต้งั ของศูนย
กระจายสินคาดวยวิธีแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและวิธีจุดศูนยถวง โดยมีวตั ถุประสงคในการหาตนทุนการขนสงที่ต่ําที่สุด
จากศูนยกระจายสินคาจังหวัดขอนแกน ไปยังลูกคาในจังหวัดถาคเหนือตอนบนทั้ง 9 จังหวัด (ธนกร วิวัฒนากรวงศและ
วงศธร เอฟวา, 2561) การหาพิกัดละติจูดและลองจิจูดดวยวิธีการดึงฐานขอมูลจาก google map ดวยภาษาจาวาสคริปต
(user2314743, 2564) ประกอบกับ แผนยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ป ที่ไดมีการพัฒนาโครงสรา งพื้นฐานดานคมนาคม
ขนสงภายในประเทศ โดยจะเริ่มปรับปรุงและพัฒนาโครงขายระบบขนสงทางรถไฟจากเดิมที่มีรถไฟรางเดี่ยวผสมกับรถไฟ
รางคูในบางเสนทาง กลายเปนรถไฟทางคูทุก เสนทางเพื่อ ยกระดับการขนสง ทางราง ทําใหสามารถรองรับปริม าณ
การขนสงสินคาและผูโดยสารมากขึ้น (กระทรวงคมนาคม, 2559) โดยงานวิจัยนี้เปนการศึกษาปญหาทําเลที่ต้งั เพื่อนํามา
พิ จ ารณาในการตั้ง ศู น ย ก ระจายสิ น คา ตามแนวรถไฟรางคู บ นตํ า แหน งที่ ดี ที่ สุ ด ในแต ล ะภู มิ ภ าคด ว ยวิ ธี วิ เ คราะห
จุดศูนยกลางแรงโน มถวง และหาวิธีการขนสงโดยมีตนทุนที่ต่ํา ที่สุดดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนจํา นวนเต็มโดยพิจารณา
ใชการขนสงสินคาทางรางรวมกับทางถนน (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แผนผังเครือขายขนสงสินคาอุปโภคบริโภค กรณีที่มีศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟรางคู
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เพื่อหาทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภคตามแนวเสนทางรถไฟทางคูที่เหมาะสมและหาตนทุนที่ต่ํา
ที่สุดในการขนสงสินคาอุปโภคบริโภคไปยังสาขาทั่วประเทศโดยใชการขนสงทางรางควบคูกับการขนสงทางถนน

วิธีดําเนินการศึกษา

ลัยร
า

ชภัฏ

วิธีดําเนินการวิจัยไดถูกแบงออกเปน 4 หัวขอหลักโดยเริ่มตนจากการศึกษารูปแบบของการขนสงสินคาอุปโภค
บริ โ ภค ณ ป จ จุ บัน เพื่อ ทํ า ความเข า ใจวิ ธี ก ารขนส ง สิ นอุ ป โภคบริ โ ภค การเก็ บ ขอ มู ล การขนส ง ทั้ ง จํ า นวนสิ น ค า
และระยะทางระหวา งศูนยกระจายสินคาหลักเพื่อทําการวิเคราะหรูปแบบการขนสงและเขา สูวิธีการหาพิกัดตั้ งศูน ย
กระจายสินคาของแตละภูมิภ าคดว ยวิธีวิเ คราะหศูนยกลางแรงโน มถวง เมื่อไดทํา เลที่ตั้งศูนยกระจายสิ นคาที่ ดีที่สุ ด
จึงทําการหาตนทุนการขนสงที่ต่ําที่สุดดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็ม (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 รูปแบบวิธีการดําเนินงานวิจัย

มห
าวิท
ยา

1. ศึกษารูปแบบของการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค ณ ปจจุบัน
ทําการศึกษาขอมูลรูปแบบวิธีการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค จากบริษัทกรณีศึกษา ZZZ โลจิสติกส จํากัด ตั้งแต
กระบวนการรับสินคาออกจากศูนยกระจายสินคาหลักจนถึงสงสินคาเขาศูนยการคาปลีก เพื่อเขาใจสภาพปจจุบันของการ
ขนสงสินคาอุปโภคบริโภค
2. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหรูปแบบการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค
หลังจากศึกษาสภาพปจจุบันของการขนสงสินคาอุปโภคแลว จึงทําการเก็บขอมูลปริมาณความตองการสินคา
อุปโภคบริโภคตอเดือนของศูนยการคาปลีกแตละสาขาและระยะทางขนสงจากศูนยกระจายสินคาหลักจนถึงศูนยการคา
ปลีก (ตารางที่ 1) จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหและเขียนแผนผังเครือขายการขนสง เพื่อแสดงถึงภาพโดยรวมของการ
ขนสงสินคาอุปโภคบริโภคทางถนนจากศูนยกระจายสินคาหลัก 1 แหงคือสถานีรถไฟ จังหวัดอยุธยา ไปศูนยการคาปลีก
จํานวน 140 สาขาทั่วประเทศ
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ภูมิภาค

จํานวนสาขาของ
ศูนยการคาปลีก
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ตารางที่ 1 ขอมูลปริมาณความตองการสินคาอุปโภคบริโภคตอเดือนของศูนยการคาปลีกแตละสาขาและระยะทางขนสง
จากศูนยกระจายสินคาหลักจนถึงศูนยการคาปลีก
ปริมาณความตองการสินคาตอเดือนของ
แตละสาขาตามลําดับสาขา (จํานวนพา
เลท)
1265, 1113, 1083, 942, 653, 525, 920,
720, 196, 325
325, 592, 197, 276, 214, 375, 177, 174,
173, 434, 205, 176, 218, 169, 150, 159,
162, 162, 222, 148, 211, 144, 159, 229,
814, 436, 184, 190, 327, 168, 206, 124,
186, 174

รวม
(จํานวน
พาเลท)
7,742

258, 309, 634, 425, 401, 360, 210, 260,
341, 246, 597, 486, 553, 187

5,267

333, 775, 702, 450
1193, 1238, 1330, 1287, 1157, 1165,
1088, 943, 730, 1314, 1592, 1197,
1276, 1158, 1264, 1177, 1174, 1162,
1323, 1194, 1176, 1196, 1176, 1196,
1169, 1140, 1145, 1105, 1129, 1190,
1327, 1152, 1104, 1186, 1174, 897,
711, 476, 500, 654, 254, 282, 340,
1160, 1114, 842, 793, 582, 604, 527,
491, 454, 573, 522, 829, 585, 526, 649,
376, 404, 550, 548, 518, 507, 602, 512,
597, 618, 596, 504, 555, 513, 687, 468,
499, 462, 546
11 456, 656, 836, 531, 860, 815, 518, 742, 594, 557, 526, 539, 410, 469,
815, 846, 593, 764, 891
455, 564, 503

2,260
65,310

10

ตะวันออกเฉียงเหนือ

34

ตะวันออก

14

ตะวันตก
กลาง

4
77

8,260

ใต
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า
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เหนือ

ระยะทางระหวางศูนยกระจาย
สินคาหลักถึงศูนยการคาปลีก
ตามลําดับสาขา (กิโลเมตร)
516, 530, 517, 511, 624, 629,
450, 500, 498, 422
466, 276, 215, 222, 394, 332,
332, 373, 295, 177, 171, 156, 94,
355, 507, 506, 457, 489, 381,
373, 493, 473, 407, 320, 469,
466, 473, 512, 415, 408, 467,
412, 221, 369
86, 254, 122, 123, 164, 160, 130,
120, 162, 187, 198, 200, 172,
196
74, 157, 210, 201
28, 51, 51, 73, 76, 76, 74, 80, 80,
70, 74, 75, 59, 65, 63, 55, 67, 77,
63, 60, 59, 62, 62, 65, 62, 66, 69,
69, 71, 76, 52, 61, 69, 260, 49,
49, 156, 158, 142, 167, 176, 81,
79, 57, 56, 55, 55, 50, 49, 54,
234, 275, 121, 95, 85, 84, 79, 78,
78, 79, 78, 80, 94, 93, 121, 308,
53, 39, 40, 44, 40, 26, 36, 48, 47,
5

5,877
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3. การหาพิกัดที่ตั้งที่เหมาะสมดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง
หลังจากทําการเก็บขอมูลปริมาณความตองการสินคาอุปโภคบริโภคและระยะทางการขนสงสินคาระหวางศูนย
กระจายสินคาหลักถึงศูนยการคาปลีกแลว จึงทําการหาพิกัดภูมิศาสตรของศูนยกระจายสินคาหลักและศูนยการคาปลี ก
ทุกสาขาและหาทําเลที่ต้งั ที่เหมาะสมดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง ซึ่งวิธีการนี้เปนหนึ่งในวิธีที่ใชในการเลือก
ศูนยกระจายสินคา หรือโรงงานผลิตที่สามารถประหยัดตนทุนคาขนสงรวมไดมากที่สุด โดยใชหลักการทางคณิตศาสตร
ในการคํานวณหาที่ตั้งทางภูมิศาสตรแ หงเดียวตามระยะทางและจํานวนของสินคาที่ตองขนสง (Sunil, Chopra. And
Peter, Meindl., 2559) และขั้นตอนสุดทายคือ การหาพิกัดที่ดีที่สุดในการตั้งศูนยกระจายสินคาตามแนวเสนทางรถไฟ
ของแตละภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 วิธีการหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง
ดัชนี
𝑖
𝑗

𝐾𝑗−1 + 1 =

𝐾0

=1

𝐾

= 1, 2, 3, … , 140

จํานวนสาขาของศูนยกระจายสินคาหลัก
จํานวนสาขาของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค

โดยมีคา = 1
โดยมีคา = 1, …, 5

ลําดับสาขาของศูนยการคาปลีกทั้งหมด
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พารามิเตอร
พิกัดละติจูดที่ดีที่สุดของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (พิกัด)
พิกัดลองจิจดู ที่ดีที่สุดของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (พิกัด)
พิกัดละติจูดของศูนยการคาปลีกสาขา K (พิกัด)
พิกัดลองจิจดู ของศูนยการคาปลีกสาขา K (พิกัด)
ความตองการสินคาของศูนยการคาปลีกสาขา K (พาเลท)
ลําดับสาขาของศูนยการคาปลีกแตละภูมิภาค

รำไ
พพ
รรณ
ี

𝐵𝐺𝛼
𝐵𝐺𝛽
𝐺𝛼
𝐺𝛽
𝐷
𝐾

สมการการหาจุดศูนยกลางแรงโนมถวง
𝐵𝐺𝛼 =

𝐺𝛼 𝐷

÷

(1)

𝐺𝛽 𝐷

÷

𝐷

ชภัฏ

𝐵𝐺𝛽 =

𝐷

(2)

สมการที่ (1) และ (2) หมายถึง สมการที่ตองการหาตําแหนงพิกัดละติจูดและลองจิจูดที่ดีที่สุดของแตละภูมิภาค

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

3.2 การหาพิกัดศูนยกระจายสินคาที่เหมาะสมตามแนวรถไฟ
หลังจากไดพิกัดที่เหมาะสมที่สุดในการตั้ง ศู นย กระจายสินคา ของแตล ะภูมิภ าคแลว จึงไดทํา การหาขอ มู ล
จุดพิกัดของทางรถไฟทั่วประเทศ ณ ปจจุบัน เพื่อตองการทราบวาเสนทางรถไฟในปจจุบันที่มีอยูมีพิกัดอะไรบาง ซึ่งใน
การดึงขอมูลพิกัดทางรถไฟทั่วประเทศสามารถทําไดโดยการเขียนโคดดิ้งภาษาจาวาสคริปตโดยใชฐานขอมูลจาก google
map (ภาพที่ 3) โดยมีจุดเริ่มตนคือสถานีรถไฟอยุธยา ซึ่งไดขอมูลจํานวนพิกัดของทางรถไฟทั่วประเทศ (ตารางที่ 3)

ภาพที่ 3 เสนทางรถไฟทั่วประเทศ ณ ปจจุบัน (ยกเวนภาคตะวันตก)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 3 ขอมูลจํานวนพิกัดของทางรถไฟทั่วประเทศ
รายละเอียด

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวนพิกัดละติจูดและลองจิจูดของทางรถไฟที่ได
จากการเขียนโคดดิ้งภาษาจาวาสคริปต (พิกดั )

รำไ
พพ
รรณ
ี

ภูมิภาค

สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีเชียงใหม
สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีอุบลราชธานี, สถานีรถไฟ
อยุธยา ถึง สถานีหนองคาย
สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีพรมแดนบานคลองลึก
สระแกว, สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีบานพลูตาหลวง
ชลบุรี
สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีเชียงใหม, สถานีรถไฟอยุธยา
ถึง สถานีหัวลําโพง กรุงเทพ
สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีสุไหงโก-ลก นราธิวาส

ตะวันออก
กลาง
ใต

9,613
9,014
8,056

10,268
6,367

เมื่อได ขอมูลพิกัดของทางรถไฟทั่วประเทศแลว จึงทําการหาตํา แหน งที่ ดีที่สุดในการตั้งศูนย กระจายสิ น ค า
ตามแนวเสนทางรถไฟของแตละภูมิภาคดังตอไปนี้
3.3 สมการการหาตําแหนงที่ดีที่สุดในการตั้งศูนยกระจายสินคาตามแนวเสนทางรถไฟของแตละภูมิภาค
ดัชนี
จํานวนสาขาของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค

พารามิเตอร

พิกัดละติจูดที่ดีที่สุดของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (พิกัด)
พิกัดลองจิจูดที่ดีที่สุดของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (พิกัด)
คูพิกัดละติจูดและลองจิจูดที่ดีที่สุดบนทางรถไฟ ของภูมิภาค j (พิกัด)
พิกัดละติจูดจุดที่ u ของทางรถไฟภูมิภาค j (พิกัด)
พิกัดลองจิจูดจุดที่ u ของทางรถไฟภูมิภาค j (พิกัด)
จํานวนจุดคูพิกัดละติจูดและลองติจูดของทางรถไฟทั้งหมด ของภูมิภาค j (พิกัด)

ลัยร
า

𝐵𝐺𝛼
𝐵𝐺𝛽
𝐵𝐺(𝛼, 𝛽)
𝑅𝛼
𝑅𝛽
𝑈

โดยมีคา = 1, …, 5

ชภัฏ

𝑗

สมการการหาพิกัดที่ดีท่สี ุดในการตั้งศูนยกระจายสินคาตามแนวเสนทางรถไฟของแตละภูมิภาค
𝐵𝐺(𝛼, 𝛽) = 𝑀𝑖𝑛 𝐵𝐺𝛼 − 𝑅𝛼 + 𝐵𝐺𝛽 − 𝑅𝛽
1, … , 𝑈
(3)

|𝑢 =

มห
าวิท
ยา

สมการที่ (3) หมายถึง สมการที่ตองการหาคูพิกัดคูพิกัดละติจูดและลองจิจูดที่ดีที่สดุ บนทางรถไฟแตละภูมิภาค ซึ่งผลจาก
สมการที่ (3) ทําใหเกิดตําแหนงของศูนยกระจายสินคาที่เหมาะสมที่สุดตามแนวรถไฟของแตละภูมิภาคและมีผลทําใหเกิด
การเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการขนสง โดยมีตัว เลือ กการขนสง เพิ่ มอี ก 1 ทางเลือกคือ การขนส งสิ นคาโดยรถไฟไปศู น ย
กระจายสินคาตามแนวทางรถไฟรางคูและสงไปยังศูนยคาปลีกปลายทางดวยวิธีขนสงทางถนน
4. การหาตนทุนการขนสงต่ําที่สุดดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็ม
ดัชนี
𝑖
𝑗

𝐾𝑗−1 + 1 =

𝜇

𝐾0

=1

𝐾

= 1, 2, 3, … , 140

จํานวนสาขาของศูนยกระจายสินคาหลัก
จํานวนสาขาของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค
ลําดับสาขาของศูนยการคาปลีกทั้งหมด
จํานวน Node

โดยมีคา = 1
โดยมีคา = 1, …, 5
โดยมีคา = 1, …, 146

พารามิเตอร
𝐶
𝐶
𝐶

คาใชจายการสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาหลัก i ไปศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (บาทตอพาเลท)
คาใชจายการสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาหลัก i ไปศูนยกระจายสินคาภูมิภาค K (บาทตอพาเลท)
คาใชจายการสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาหลัก j ไปศูนยกระจายสินคาภูมิภาค K (บาทตอพาเลท)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

𝑣
𝑣
𝛾

ตัวแปรตัดสินใจ

รำไ
พพ
รรณ
ี

ความตองการสินคาของศูนยการคาปลีกสาขา K (พาเลท)
คาใชจายการยกตูสินคาของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (บาทตอพาเลท)
ลําดับสาขาของศูนยการคาปลีกแตละภูมิภาค
จํานวนศูนยกระจายสินคาภูมิภาค
จํานวน Node ทั้งหมด
จํานวนสินคาที่สงออกของ Node 𝜇 (พาเลท)
จํานวนสินคาที่รับเขาของ Node 𝜇 (พาเลท)
จํานวนพาเลทสูงสุดที่สามารถสงไดโดยรถไฟตอการสง 1 เที่ยว (พาเลทตอเที่ยว)
จํานวนเที่ยวการขนสงสินคาโดยรถไฟของภูมภิ าค j (เที่ยว)
จํานวนเที่ยวสูงสุดของการขนสงสินคาโดยรถไฟ (เที่ยว)
จํานวนสินคาที่ผาน Node 𝜇 (พาเลท)

𝐷
𝐻
𝐾
𝑀
𝑂
𝑄
𝑅
𝑇

จํานวนสินคาที่มีการขนสงจากศูนยกระจายสินคาหลัก i ไปศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (พาเลท)
จํานวนสินคาที่มีการขนสงจากศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j ไปศูนยการคาปลีก K (พาเลท)
จํานวนสินคาที่มีการขนสงจากศูนยกระจายสินคาหลัก i ไปศูนยการคาปลีก K (พาเลท)

𝑋
𝑌𝑗𝐾
𝑍𝑖𝐾

สมการวัตถุประสงค
𝐶 𝑋 +

+

𝐶 𝑍

สมการขอจํากัด
𝑅 = 𝛾 ; ∀𝜇

𝐶 𝑌

(4)

ลัยร
า

𝑄 −

𝑋 𝐻 +

ชภัฏ

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 =

𝑌 + 𝑍 = 𝐷 ; ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝐾
𝑋 𝑊 =𝑣𝑇
; ∀𝑖, ∀𝑗
𝑣

มห
าวิท
ยา

𝑋 𝑊 ≤𝑇

𝑋𝑖𝑗 , 𝑌𝑗𝐾 , 𝑍𝑖𝐾 ≥ 0 ; ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝐾

𝑋 ,𝑌 ,𝑍

= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 ; ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝐾

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

สมการที่ (4) หมายถึงสมการวัตถุประสงคเปนผลรวมของตนทุนคาขนสงทั้งหมดที่ต่ําที่สุด คือ ตนทุนคาขนสง
สินคาทั้งทางถนนและทางรถไฟรวมกับตนทุนคายกตูสินคากรณีขนสงสินคาทางรถไฟ สมการที่ (5) ถึง (10) เปนสมการ
ข อ จํ า กั ด ซึ่ง สมการที่ (5) หมายถึ ง ผลรวมปริ ม าณสิ นคา ที่ ส งออกของแต ละ Node ลบด ว ย ผลรวมปริ มาณสิ น ค า
ที่ไหลเขาแตละ Node ตองเทากับความตองการในแตละ Node สมการที่ (6) หมายถึง ผลรวมสินคาที่สงออกจากศู นย
กระจายสินคาหลักและภูมิภาคทั้งหมดตองเทากับผลรวมความตองการสินคาทั้งหมด หมายถึง สมการที่ (7) กรณีที่มีการ
ขนสงสินคาผานทางรถไฟตองบรรทุกสินคาเทากับจํานวนสูงสุดที่รถไฟบรรทุกไดตอเที่ยว สมการที่ (8) หมายถึง ผลรวม
ของการสงสินคาผานทางรถไฟทั้งหมดตองนอยกวาหรือเทา กับจํา นวนสินคาสูงสุดที่ สามารถสงสินคาผานทางรถไฟได
สมการที่ (9) และ (10) หมายถึง ตัวแปรตัดสินใจทุกตัวตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0 และตองเปนจํานวนเต็ม
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ผลการวิจัย
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ผลการวิจัยถูกแบงออกเปน 2 สวนคือ การหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของศูนยกระจายสินคาอุปโภคตามแนวรถไฟ
ดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง (ตารางที่ 4) และการหาตนทุนการขนสงต่ําที่สุดดวยวิธีทฤษฎีโปรแกรมเชิงเสน
จํ า นวนเต็ ม ซึ่ ง ได ทํา การแบ ง เป น 2 ส ว นคื อ จํ า นวนสิ น ค า ที่ ข นจากศู น ย ก ระจายสิ น ค า หลั กถึ ง ศู น ย ก ารค า ปลี ก
โดยรถบรรทุก ลําดับถัดมาคือ รายละเอียดจํานวนสินคาที่ขนจากศูนยกระจายสินคาหลักถึงศูนย กระจายสินคาภูมิภาค
โดยรถไฟโดย เมื่อทําการขนถายสินคาลงบนศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟรางคูของแตละภูมิภาคจึงทําสงสินคาไปยัง
ศูนยการคาปลีกโดยรถบรรทุก (ตารางที่ 5) ซึ่งรวมคาใชจายในการขนสงสินคาทั้งหมดคือ 30.7 ลานบาทตอเดือน

ตารางที่ 4 การหาทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมของศูนยกระจายสินคาอุปโภคตามแนวรถไฟดวยวิ ธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรง
โนมถวง
ภูมิภาค

พิกัดละติจูดและลองจิจูดที่ดีที่สุดตามแนวรถไฟแตละ
ภูมิภาค
18.78362000,
99.0168
15.91433000,
102.67017000
13.11777000,
100.94414
13.99190000,
100.60197000
7.884150000,
100.01601000

ชภัฏ

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
กลาง
ใต

พิกัดละติจูดและลองจิจูดที่ดีที่สุดแตละ
ภูมิภาค
18.83133452,
99.27528814
15.91309769,
103.4020591
13.11834714,
101.2436572
13.99151606,
100.4943541
7.884510335,
100.1245324

ตารางที่ 5 รายละเอียดจํานวนของสินคาที่ขนสงดวยวิธีการทั้ง 2 รูปแบบ

เหนือ

จํานวนสินคาที่ขนจากศูนยกระจายสินคาหลักถึง
ศูนยการคาปลีกโดยรถบรรทุก (พาเลท)
จํานวนสินคาที่สงตามลําดับสาขาของ
ศูนยการคาปลีก (พาเลท)
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 196, 325

มห
าวิท
ยา

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0, 592, 197, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 434,
205, 176, 218, 0, 0, 159, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 159, 229, 0, 0, 184, 190,
0 ,0 ,0 ,81 , 276, 174
ตะวันออก
258, 309, 634, 425, 0, 0, 210, 260,
0, 0, 0, 31, 553, 187
333, 775, 702, 450
ตะวันตก
1193, 1238, 1330, 1287, 1157, 1165,
กลาง

1088, 943, 730, 1314, 1592, 1197, 1276,
1158, 1264, 1177, 1174, 1162, 1323,
1194, 1176, 1196, 1176, 1196, 1169,
1140, 1145, 1105, 1129, 1190, 1327,
1152, 1104, 1186, 1174, 897, 711, 476,
500, 654, 254, 282, 340, 1160, 1114, 842,
793, 582, 604, 527, 491, 454, 573, 522,
829, 585, 526, 649, 376, 404, 550, 548,
518, 507, 602, 512, 597, 618, 596, 504,
555, 513, 687, 468, 499, 462, 546

ใต

รวม

รวม

542

ลัยร
า

ภูมิภาค

518, 147, 0, 557, 0, 0, 0, 0, 455, 0,
0

3,460

2,867

2,260
65,310

จํานวนสินคาที่ขนจากศูนยกระจายสินคาหลักถึงศูนย
กระจายสินคาภูมิภาคโดยรถไฟและสงสินคาไปยัง
ศูนยการคาปลีกโดยรถบรรทุก (พาเลท)
จํานวนสินคาที่สงตามลําดับสาขาของ
รวม
ศูนยการคาปลีก (พาเลท)
1265, 1113, 1083, 942, 653, 525,
7,200
920,720, 0, 0
325, 0, 0, 0, 214, 375, 177, 174, 173,
4,800
0, 0, 0, 0, 169, 150, 0, 162, 162, 222,
148, 211, 144, 0, 0, 814, 436, 0, 0,
327, 168, 206, 43, 0, 0
0, 0, 0, 0, 401, 360, 0, 0, 341, 246,
2,400
597, 455, 0, 0
0
0

1,677 0, 595, 594, 0, 526, 539, 410, 469, 0,
564, 503
76,116
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สรุปผลและอภิปรายผล
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งานวิจัยนี้เปนศึกษาปญหาการหาทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภคตามแนวรถไฟทางคูและการหา
ตนทุนการขนสงสินคาที่ต่ําที่สุด ซึ่งมีขั้นตอนหลักในการดํา เนินงานคือ การหาตําแหนงที่ดีที่สุดในการตั้ งศู นย กระจาย
สินคาอุปโภคบริโภคในตามแนวรถไฟทางคูดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวงและการหาตนทุนการขนสงที่ต่ําที่สุด
ดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนแบบจํานวนเต็ม โดยมีตัวแปรตัดสินใจจํานวน 285 ตัวแปรและมีขอจํากัดดังสมการที่ (5) – (10)
ซึ่งไดผลลัพธคือ มีตนทุนการขนสงที่ตํา่ ที่สุดเทากับ 30.7 ลานบาทตอเดือนและมีการขนสงสินคาผานศูนยกระจายสินคา
ตามแนวรถไฟของภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกและใต รวมเปนจํานวน 18,600 พาเลท ซึ่งคิดเปนรอยละ
20 โดยประมาณ ซึ่งสอดคลอ งกับงานวิ จัยเพื่อหาต นทุ นที่ ต่ําที่ สุดด วยวิ ธีการโปรแกรมเชิ งเส นจํ า นวนเต็ม แบบผสม
โดยตองทําการตัดสินใจในการเลือกเปดหรือปดคลังสินคาและเลือกเสนทางการขนสงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใหตนทุนรวมต่ํา
ที่สุด ซึ่งไดผลลัพธคือ สามารถลดตนทุนการกระจายสินคา ได 41.483 ลานบาทตอป หรื อคิ ดเป นรอยละ 8.57 (วรชน
ไชยะสาร, 2558) จากผลการทดลองทําใหทราบวาการตัดสินใจตั้งศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟของแตละภูมิภาคนั้น
สามารถชวยลดคาใชจายในการขนสงโดยรวมได อยางไรก็ตามภาคกลางยังไมมีความจําเปนในการสรางศู นยกระจาย
สินคาตามแนวรถไฟทางคู เนื่องจากวิธีการขนสงทางถนนยังเปนตัวเลือกในการขนสงที่ถูกที่สุด

ขอเสนอแนะการวิจัย

ลัยร
า

เอกสารอางอิง

ชภัฏ

1. ควรมีการตอยอดโดยการคํานวณตนทุนการสรางศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟ
2. ตอ งมี การคํ า นวณขนาดความจุข องศู น ย ก ระจายสิ น ค า ตามแนวรถไฟที่ เ หมาะสม กรณี ความต อ งการ
ของสินคาอุปโภคบริโภคในแตละพื้นมีการเปลี่ยนแปลง
3. ควรมีการเปรียบเทียบตนทุนคาขนสงระหวางการขนสงสินคาทางถนนรูปแบบเดียวกับการขนสงสินคาทาง
รางและทางถนน
4. ควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบการขนสงรูปแบบอื่นใหหลากหลายมากขึ้นเชน การขนสงทางเรือ

มห
าวิท
ยา

กระทรวงคมนาคม. แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคมภายใต(ราง)ยุทธศาสตรพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ
ไทยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579). [Online]. Available: shorturl.asia/81svj. 2564.
ธนกร วิวัฒนากรวงศและวงศธร เอฟวา. (2561). การเลือกทําเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาดวยวิ ธีแบบจําลองเชิ ง
คณิ ตศาสตรและวืธีจุดศูนยถวง กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ ม: โครงงานศึกษานั กศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ กิ จ บั ณ ฑิ ต ย . งานวิ จั ย ปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมเทคโนโยลี แ ละ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
นรินทร ตันไพบูลย. ธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม. [Online]. Available: shorturl.asia/ZOdBD. 2564.
วรชน ไชยะสาร. (2558). โปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็มแบบผสมสําหรับปญหาการกระจายสินคาประเภทเครื่องดื่ม:
กรณีศกึ ษานักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี. วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล. ตารางแสดงปริมาณการขนสงสินคาภายในประเทศจําแนกตามรูปแบบการขนสง พ.ศ.
2562. [Online]. Available: https://data.go.th/dataset/2-7-2562. 2564.
Sunil, Choppa. and Peter, Meindl. (2016). Supply Chain Management : Strategy, Planning and
Operation Sixth Edition. Pearson Global Edition.
User2134743. How show the route from point A to point B. [Online]. Available: shorturl.asia/Ij42b. 2564.
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การศึกษาฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอโรคบางชนิดของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย
A Study of Antibacterial Activity of Ethanolic Extract from
Catharanthus roseus Leaf against Some Pathogenic Bacteria
อุมาพร ทาไธสง*, จุฑามาศ พุมพวง
Umaporn Thathaisong*, Juthamart Pumpung
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
*Corresponding Author E-mail: umaporn@go.buu.ac.th

บทคัดยอ

ลัยร
า

ชภัฏ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยในการยับยั้งการเจริญ
ของแบ คที เรี ย ก อ โรคบ างชนิ ด ได แ ก Salmonella Typhimurium ATCC 14028, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ATCC 25923, แ ล ะ Bacillus cereus ATCC 11778
จากการทดสอบดว ยวิธี disc diffusion (8 มิ ลลิ กรั ม/ดิ สก ) พบว าสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยสามารถยั บ ยั้ง
การเจริญของ S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus ATCC 11778 โดยมีขนาด inhibition zone เทากับ 8.17±0.24
มิลลิเมตร แตไมสามารถยับยั้งการเจริญของ S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. aeruginosa
เมื่ อ ทํ า การหาค า minimal inhibitory concentration (MIC) ด ว ยวิ ธี agar dilution พบว า ค า MIC ของสารสกั ด
เอทานอลจากใบแพงพวยตอ S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus ATCC 11778 เทากับ 8.192 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร
และ 16.384 มิ ล ลิ ก รั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามลํ า ดั บ ส ว นค า MIC ของสารสกั ด ต อ S. Typhimurium ATCC 14028, K.
pneumoniae และ P. aeruginosa เท า กับ >16.384 มิ ลลิ กรั ม/มิ ลลิลิต ร ผลการศึ ก ษานี้ แ สดงให เ ห็ น ว า สารสกั ด
เอทานอลจากใบแพงพวยมีฤทธิ์ตา นแบคทีเรียจึงอาจสามารถนําไปพัฒนาเปนสารตานจุลินทรียจากธรรมชาติ สํา หรับ
รักษาโรคติดเชื้อ
คําสําคัญ: แพงพวย, สารสกัดเอทานอล และฤทธิ์ตานแบคทีเรีย

Abstract

มห
าวิท
ยา

This study was aimed to test antibacterial activity of ethanolic extract from Catharanthus roseus
leaf in growth inhibition of some pathogenic bacteria including Salmonella Typhimurium ATCC 14028,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ATCC 25923, and Bacillus
cereus ATCC 11778, respectively. The disc diffusion method (8 mg/ disc) showed that the ethanolic
extract from C. roseus leaf exhibited antibacterial activity against S. aureus ATCC 25923 and B. cereus
ATCC 11778 with a diameter of 8.17±0.24 mm, however did not inhibit the growth of S. Typhimurium
ATCC 14028, K. pneumoniae and P. aeruginosa, respectively. The minimal inhibitory concentration
( MIC) of the extract determined by agar dilution method showed that MICs of the extract against S.
aureus ATCC 25923 and B. cereus ATCC 11778 were 8. 192 mg/ml and 16. 384 mg/ ml, respectively
whereas MIC of the extract against S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae and P. aeruginosa was
>16.384 mg/ml. These results show that the ethanol extract from C. roseus leaf has antibacterial activity
and may be developed as natural antimicrobial agent for treatment of infectious disease.
Keywords: Catharanthus roseus, Ethanolic extract and Antibacterial activity
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โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียยังคงเปนปญหาหลักที่ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของมนุษย ซึ่งสวนมาก
เกิดจากเชื้อกอโรคผานทางอาหาร เชน Escherichia coli O157:H7, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, Salmonella Typhimurium และ Listeria monocytogenes (Ramadan et al., 2017;
Yu et al., 2021) โดยใน ป ค.ศ. 2010 มีการระบาดของโรคอาหารเป นพิษที่ เกิ ดจากการปนเปอ นของ Salmonella
spp. และ Listeria monocytogenes ในไส ก รอกและเนื้ อ แห ง ที่ จํ า หน า ยในตลาดและร า นค า ในประเทศอั ง กฤษ
(Gormley et al., 2010) และมี ก ารระบาดของโรคอาหารเป น พิ ษ ในป ค.ศ. 2014 เนื่ อ งจากการปนเป อ น
ของ V. parahaemolyticus ในกุงที่จําหนายในตลาดคาปลีกของประเทศจีน (Xu et al., 2014) สวนในป ค.ศ. 2015
เกิดการระบาดของโรคอาหารเปนพิษจากปนเปอน Staphylococcus aureus ในไอศครีมในประเทศอิตาลี (Ercoli et
al., 2017) นอกจากนี้ ยั ง พบว า เชื้ อ ก อ โรคเหลา นี้ เ ริ่ ม มี ก ารดื้ อ ต อ ยาปฎิ ชี ว นะ เนื่ อ งจากเชื้ อ ก อ โรคมี ก ารปรั บ ตั ว
ดานพันธุกรรมทําใหตานทานตอยาปฎิชีวนะ และอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการดื้อตอยาปฎิชีวนะคือการใชยาปฏิชีวนะ
ไมถูกตองของผูปวย สงผลใหตองเพิ่มปริมาณยาปฎิชีวนะมากขึ้นในการรักษา ซึ่งอาจทําใหเกิดความเปนพิษตอรางกาย
ทําใหอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตสูงมากขึ้น (Wahab et al., 2021) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กเล็กและคนชรา สงผล
กระทบเป น อย างมากในประเทศที่ กํ า ลั งพั ฒ นา (Siddiky et al., 2022) จึ งทํ า ให ป จ จุ บั นได มี การผลั กดั น ให มี ก าร
ศึกษาวิจัยทางเลือกในการรักษาแบบอื่น เชน การใชพืชสมุนไพร และการรักษาแบบผสมผสาน (El-Zayat et al., 2021)
ดังนั้นจึงมีนักวิจัยบางกลุมสนใจนําสารสกัดจากสมุนไพรมาใชในการยับยั้งหรือทําลายเชื้อแบคทีเรียกอโรคแทนสารเคมี
สารตานจุลชีพที่ไดจากแหลงธรรมชาติมีรายงานวามีความปลอดภัยสูง และเปนเวลาหลายศตวรรษแลวที่มีการ
นําพืชพื้นบานมาใชทําเปนยาสมุนไพรเพื่อใชรักษาโรคตางๆ ปจจุบันไดมีการนําพืชสมุนไพรพื้นบานมาใชเปนองคประกอบ
ในการทํายาหลายรูปแบบ เชน นําขมิ้นมาบดเปนผงใสเปนแคปซูล ใชทานบรรเทาอาการไอและหายใจติดขัด นอกจากนี้
ยังมีรายงานวาสารสกั ดจากสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ตานจุลินทรีย ในงานวิจัยนี้ได เลือ กใชแพงพวย (Catharanthus
roseus (L.) G.Don) ซึ่งในประเทศไทยมีสองสายพันธุคอื แพงพวยไทยและแพงพวยฝรั่ง โดยสายพันธุไทยจะมีเพียงแค
สีเดียวในดอกเดียวกัน แตสายพันธุฝรั่งดอกจะมีสีขาวถึงชมพูเขม และมีสีแดงตรงกลางดอก เปนพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณ
หลากหลายซึ่ ง สรรพคุ ณ ทางยาของแพงพวยไทย เช น ใช ทั้ ง ต น คั้ น น้ํ า ผสมกั บ น้ํ า ผึ้ ง ดื่ ม แก ร อ นใน กระหายน้ํ า
แก โรคเบาหวาน และลดความดันโลหิต (พิสุทธิพร ฉ่ําใจ, 2549) มี รายงานวา แพงพวยมี monoterpenoids indole
alkaloids มากกวา 100 ชนิด ซึ่งใบและลําตนเปนแหลงของอัลคาลอยดชนิด vinacristine และ vinblastine ที่ใชเปน
ยารักษาโรคมะเร็ง (Sathiya et al., 2008) และพบวาสารสกัดจากแพงพวยมีฤทธิ์ตานแบคทีเรียหลากหลายชนิด ดังนั้น
งานวิ จัยนี้ จึง มุ งศึกษาประสิ ท ธิ ภ าพของสารสกัด เอทานอลจากใบแพงพวยในการยั บ ยั้ ง แบคทีเ รี ย ก อ โรคบางชนิ ด
ซึ่งอาจเปนทางเลือกหนึ่งในการนําสารจากธรรมชาติมาใชในการรักษาโรคติดเชื้อตางๆ ที่เกิดจากแบคทีเรียดังกลาว

มห
าวิท
ยา

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกั ดเอทานอลจากใบแพงพวยในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก อ โรค

บางชนิด

วิธีดําเนินการวิจัย

เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย (ดัดแปลงมาจาก Uyisenga et al., 2016)
นําใบสดของแพงพวยไทย ซึ่งเก็บมาจากอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มาลางดวยน้ําใหสะอาด แลวตากในที่
รมเปนเวลา 1 วัน นํามาอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน หรือจนกวาน้ําแหงคงที่ จากนั้นนําไปป นให
ละเอียดเปนผง นําผงจํานวน 500 กรัม แชใน 95% เอทานอล ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร (อัตราสวน 1:2 (w/v)) ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน นําสารสกัดมากรองแยกกากออกดวยผาขาวบาง แลวนําสารละลายที่ไดมากรองดวยกระดาษ
กรอง Whatman No.1 จากนั้นนํา สารละลายไประเหยตัวทําละลายดว ยเครื่ อง Rotary evaporator ที่ อุณหภู มิ 40
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องศาเซลเซียส ความดัน 58 มิลลิบาร จะไดสารสกัดที่มีลักษณะเหนียวหนืด คํานวณปริมาณสารสกั ดที่ ไดโดยคิ ดเป น
เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหง (% yield) ตามสูตร และเก็บสารสกัดไวที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชในการทดสอบตอไป
% yield = น้ําหนักตัวอยางหลังระเหยตัวทําละลาย (กรัม) x 100
น้ําหนักแหงของตัวอยางที่ใชในการสกัด (กรัม)
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ทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยดวยวิธี disc diffusion
เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย โดยละลายสารสกัดจํานวน 2 กรัม ใน 100% Dimethyl sulfoxide
(DMSO) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จะไดความเขมข นสุดท าย 400 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร กรองสารละลายด ว ยชุ ดหัว กรอง
แบคทีเรีย ขนาดรูกรอง 0.45 ไมโครเมตร เพื่อทําใหปราศจากเชื้อ หยดสารสกัดลงบนแผนดิสกขนาดเสนผานศูนยกลาง 6
มิลลิเมตร ดิสกละ 20 ไมโครลิตร จํา นวน 2 แผน ซึ่ งจะได ความเข มข น 8 มิลลิ กรัม /ดิ สก และทิ้ งไว ที่อุ ณหภู มิ หอ ง
ประมาณ 5 นาที
เตรียมหัวเชื้อและการทดสอบ ตามวิธีของ Clinical and Laboratory Standard Insitute (CLSI), 2012a ซึง่ มี
ขั้ น ตอนดั ง นี้ เพาะเลี้ ย งแบคที เ รี ย ทดสอบ ซึ่ ง ได แ ก Salmonella Typhimurium ATCC 14028, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ATCC 25923, และ Bacillus cereus ATCC
11778 ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (NA) 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 ปรับปริมาณเชื้อดวย 0.85% NaCl ใหมีความขุนเทากับ McFarland No. 0.5 ซึ่งมีจํานวน
เชื้อประมาณ 1.5 x 108 CFU/มิลลิลิตร จากนั้นใชไมพันลําสีจุมเซลลแขวนลอย และปายใหทั่วผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ
Mueller-Hinton agar (MHA) ทิ้งไวประมาณ 3-5 นาที ใช forceps ปราศจากเชื้อหยิบแผนดิสกที่เตรียมไววางลงบน
ผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ จานละ 2 ดิสก และวางดิสกยาปฏิชีวนะ Tetracycline ความเขมขน 30 ไมโครกรัม/ดิสก จํานวน
1 แผน เปน Positive control และดิสกท่ีหยด 100% DMSO ปริมาตร 20 ไมโครลิตร จํานวน 1 แผน เปน Negative
control จากนั้นนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 18-24 ชั่วโมง อานผลโดยการวัดเสนผานศูนยกลางของบริเวณ
ยับยั้ง (Inhibition zone) และบันทึกผลเปนหนวยมิลลิเมตร (ทําการทดลอง 3 ครั้ง)
หาค าความเข ม ขน ต่ํ าสุด ที่ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญของเชื้ อ (Minimum inhibition concentration,
MIC)
ของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย ดวยวิธี agar dilution (CLSI, 2012b)
เจือจางสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย (655.36 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ใน 100% DMSO) แบบสองเทา (twofold dilution) ดวยน้ํากลั่นปราศจากเชื้อใหไดความเขมขนตั้งแต 327.68, 163.84, 81.92, 40.96, 24.48 และ 10.24
มิ ลลิกรั ม/มิ ลลิ ลิ ตร ตามลํา ดั บ เติ มสารสกั ด แตล ะความเข มข น ปริ ม าตร 1 มิ ลลิ ลิตร ลงในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ MHA
หลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 19 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวเทลงในจานเพาะเชื้อ
จะได ความเข ม ข น สุ ด ทา ยของสารสกั ด เป น 16.384, 8.192, 4.096, 2.048, 1.024 และ 0.512 มิ ลลิ กรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลํ า ดั บ ส ว นชุ ด ควบคุ ม ได แ ก (1) Positive control คื อ อาหารเลี้ ย งเชื้ อ MHA ที่ มี ย าปฏิ ชี ว นะ Tetracycline
ความเขมข นสุดทายตั้งแต 4-0.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (2) Negative control คืออาหารเลี้ ยงเชื้อ MHA ที่มี DMSO
ความเขมข นสุ ด ท า ย 2.5% (เปนความเข นข นสุ ดท า ยของ DMSO ในจานอาหารเลี้ ยงเชื้ อ ที่ มีสารทดสอบ 16.384
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) (3) Growth control คือ อาหารเลี้ยงเชื้อ MHA ที่ไมไดเติมสารทดสอบ
ถ า ยเซลล แขวนลอยของเชื้อ ซึ่งมีค วามขุน เทา กับ McFarland Standard No. 0.5 ปริ มาตร 100
ไมโครลิตร เติมลงใน 0.85% NaCl ปริมาตร 9.9 มิลลิลิตร จะไดปริมาณเชื้อประมาณ 1 x 10 6 CFU/มิลลิลิตร แลวหยด
เชื้อทดสอบแตละชนิด 10 ไมโครลิตร (104 CFU/หยด) ลงบนผิวหนาอาหาร (เชื้อละ 2 หยด) และตั้งทิ้งไวให ผิว หน า
อาหารแหง แลวนําจานเพาะเชื้อไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง อานผลคา MIC ซึ่งคา MIC
คือความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดที่ไมพบการเจริญของเชื้อทดสอบบนจานเพาะเชื้อ (ทําการทดลอง 3 ครั้ง)
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ตารางที่ 1 % yield ของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย
พืชที่นํามาศึกษา
ใบแพงพวย

น้ําหนักของพืช (กรัม)
500
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เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย
เมื่อระเหยเอทานอลซึ่งเปนตัวทําละลายดวยใชเครื่อง Rotary evaporator พบวาไดสารสกัดสีดํา เหนียวหนืด
ได % yield เทากับ 1.72 % ดังตารางที่ 1

น้ําหนักของสารสกัด (กรัม)
8.6

% yield
1.72

ทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยดวยวิธี disc diffusion
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เมื่ อ นํ า สารสกั ด ที่ ไ ด ม าทดสอบฤทธิ์ ต า นแบคที เ รี ย ก อ โรคจํ า นวน 5 ชนิ ด ได แ ก
S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus ATCC 25923 แ ละ B. cereus
ATCC 11778 ดวยวิธี disc diffusion ใหผ ลดั งตารางที่ 2 พบว า สารสกัด เอทานอลจากใบแพงพวย
(8 มิลลิก รัม/ดิ สก) มี ฤทธิ์ยับยั้ งการเจริ ญของ S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus ATCC 11778
โดยขนาด inhibition zone ตอเชื้อทั้งสองชนิดเทากัน คือ 8.17±0.24 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังพบว า
สารสกั ด ไม ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae และ P.
aeruginosa ได สวน inhibition zone ของยา Tetracycline (ความเขมขน 30 ไมโครกรัม/ดิสก) (positive
control) ตอเชื้อทดสอบทุกชนิด อยูในชวง 12.00-29.33 มิลลิเมตร และดิสกที่บรรจุ DMSO (negative
control) ไมเกิด inhibition zone ตอเชื้อทดสอบทุกชนิด
ตารางที่ 2 ขนาด inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากแพงพวยและยา Tetracycline
ใบแพงพวย
(8 มิลลิกรัม/ดิสก)
S. Typhimurium ATCC 14028
NZ
K. pneumoniae
NZ
P. aeruginosa
NZ
S. aureus ATCC 25923
8.17±0.24
B. cereus ATCC 11778
8.17±0.24
หมายเหตุ: NZ หมายถึง ไมมีบริเวณยับยั้ง (No zone)

มห
าวิท
ยา

แบคทีเรียทดสอบ

Tetracycline
(30 ไมโครกรัม/ดิสก)
23.67±0.96
22.33±0.74
12.00±0.67
29.33±0.74
21.00±0.67

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

หาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยที่สามารถยับยั้งเชื้อ (MIC) ดวยวิธี agar
dilution
เมื่อ นํา สารสกั ดเอทานอลจากใบแพงพวยมาหาค า MIC ด วยวิธี agar dilution ตอ S. Typhimurium ATCC
14028, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus ATCC 11778 ให ผลดั งตาราง
ที่ 3 ซึ่งพบว า S. aureus ATCC 25923 เปนแบคทีเรี ยที่ มี ความไวตอ สารทดสอบมากที่ สุด มีคา MIC เท ากั บ 8.192
มิลลิกรั ม/มิลลิลิตร และรองลงมา คือ B. cereus ATCC 11778 โดยมีคา MIC เท ากับ 16.984 มิลลิ กรั ม/มิลลิ ลิ ต ร
สวน S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. aeruginosa มีคา MIC เทากับ >16.984 มิลลิกรั ม/
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มิลลิลิตร ซึ่งไมสามารถระบุคา MIC ได เนื่องจากความเขมขนสูงสุดที่ใชในการทดลองคือ 16.984 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
สวนคา MIC ของยา Tetracycline (positive control) ตอเชื้อทดสอบทุกชนิด อยูในชวง 1-2 ไมโครกรัม/มิ ลลิลิ ต ร
และแบคทีเรียทดสอบสามารถเจริญไดบ นอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA ที่มี DMSO (negative control) ความเขมขนความ
เขมขนสุดทาย 2.5% และบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA ที่ไมไดเติมสารทดสอบ (growth control)

ภาพที่ 1 ลักษณะ Inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย ซึ่ง 1 และ 2 คือสารทดสอบ 3 คือ ยา
Tetracycline (Positive control), 4 คือ 100% DMSO (Negative control),
ตารางที่ 3 คา MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยและยา Tetracycline
ใบแพงพวย
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
>16.384
>16.384
>16.384
8.192
16.384
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S. Typhimurium ATCC 14028
K. pneumoniae
P. aeruginosa
S. aureus ATCC 25923
B. cereus ATCC 11778

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

สรุปผลและอภิปรายผล

สารสกั ดเอทานอลจากใบแพงพวย ที่ ค วามเข นข น 8 มิ ล ลิ กรั ม /ดิ ส ก มี ฤ ทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ งการเจริ ญ ของ
S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus ATCC 11778 โดยมีขนาด inhibition zone เทากันคือ 8.17±0.24 มิลลิเมตร
แต อ ย า งไรก็ ต าม สารสกั ด เอทานอลจากใบแพงพวยที่ ค วามเข น ข น ดั ง กล า ว ไม ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ S.
Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. aeruginosa ได และพบวา S. aureus ATCC 25923 มีความ
ไวตอสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยมากที่สุด โดยมีคา MIC เทา กับ 8.192 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร รองลงมาคือ B.
cereus ATCC 11778 ซึ่งมีคา MIC เทากับ 16.984 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สวนเชื้อ S. Typhimurium ATCC 14028, K.
pneumoniae และ P. aeruginosa ดื้อตอสารสกัดมากที่สุด มีคา MIC >16.984 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
จากผลการทดสอบประสิ ทธิภ าพในการยั บ ยั้ งแบคทีเ รี ย ดว ยวิธี disc diffusion ของการศึ กษาครั้ ง นี้ พบวา
สารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย ความเขมขน 8 มิลลิกรัม/ดิสก สามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus ATCC 25923
ได ซึ่งสอด คลองกับรายงานกอนหนานี้ที่พบวาสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยสามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus
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และแบคที เรียชนิดอื่นๆ ไดแก Escherichia coli, Salmonella Typhi และ Bacillus subtilis (Yadav et al., 2018;
Govindasamy & Srinivasan, 2012) และสามารถยับยั้งเชื้อยีสต Candida albicans ได (Khalil, 2012) จะเห็นไดวา
สารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรี ยไดหลายชนิดรวมทั้งยีสต ผลการศึกษาครั้งนี้
ยังพบวาสารทดสอบสามารถยับยั้งการเจริญของ B. cereus ได แตไมสามารถยับยั้งการเจริญของ S. Typhimurium
ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. aeruginosa ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ Vijayalakshmidevi et al.
(2011) ที่รายงานวาสารสกัดเอทานอลจากรากของแพงพวยไมสามารถยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa
รายงานกอนหนานี้พบวาสารสกัดเอทานอลจากสวนตางๆ ของแพงพวยสามารถยับยั้งจุลชีพไดหลายชนิด ไดแก
สารสกัดเอทานอลจากตนแพงพวยสามารถยับยั้งการเจริญของ B. subtilis, S. aureus และ S. Typhi สารสกัดเอทานอล
จากรากแพงพวยสามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ B. subtilis, E. coli, S. aureus, S. Typhi, P. aeruginosa, K.
pneumoniae, Proteus vulgaris และ Shigella sonnei (Govindasamy & Srinivasan, 2012; Vijayalakshmidevi
et al., 2011) สวนสารสกัดเอทานอลจากดอกแพงพวยสามารถยับยั้งการเจริญของ B. subtilis, S. aureus, S. Typhi
และ P. aeruginosa (Govindasamy & Srinivasan, 2012) อีกทั้งยังพบวาสารสกัดชนิดอื่ น ๆ จากใบและสวนตาง ๆ
ของแพงพวยสามารถยั บ ยั้ง จุล ชี พไดห ลายชนิ ด ได แกสารสกั ด เมทานอลจากใบ ต น และราก (Govindasamy &
Srinivasan, 2012; Farahani et al., 2011)
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยจากการทดสอบดวยวิธี disc
diffusion และ agar dilution พบวา ขนาด inhibition zone และคา MIC ใหผลสอดคล องกัน โดยพบวา S. aureus
และ B. cereus มีข นาด inhibition zone เท า กั น (8.17±0.24 มิ ลลิ เ มตร) มี ค า MIC ใกล เ คี ย งกั น (8.192-16.984
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) สวน S. Typhimurium, K. pneumoniae และ P. aeruginosa ไมเกิด inhibition zone มีคา MIC
>16.984 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งเปนความเขมขนสูงที่สุดของสารสกัดเอทานอลที่ใชในการทดลองและไมสามารถยับ ยั้ง
เชื้อทั้งสามชนิดนี้ได นอกจากนี้ยังพบวา DMSO ความเขมขน 2.5% ซึ่งใชเปน negative control ในขั้นตอนหาคา MIC
ไมมีผลตอการเจริญของเชื้อทดสอบ
สาเหตุที่สารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบบางชนิดได เนื่องจาก
มีสารออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียดังกลาว แตการศึกษานี้ไมไดทําการวิเคราะหหาองคประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกั ด
อยางไรก็ตาม มีรายงานกอนหนานี้พบวา สารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบของสารสกัดเอทานอลจากใบพวย ไดแก
allcaloids, flavonoids, terpanoids, tannins และ saponins (Wagay et al., 2013) ซึ่ ง สารที่ เ ป น องค ป ระกอบ
ทางพฤกษเคมีของพื ชสมุ นไพรที่มีรายงานวาออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญของจุลิ นทรี ย ได แก tannins และ flavonoid
ซึ่งสามารถยับยั้งไดทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์คอื ไปยับยังการทํางานของเอนไซม ATP
synthase และทําใหเยื้อหุมเซลลทํางานผิดปกติ (วรยุทธ ยอดบุญ, ประเวทย ตุยเต็มวงศ และฆรณี ตุยเต็มวงศ, 2555)
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1. ควรทํ าการศึกษาองคประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยและชนิ ดของสาร
ที่เปนองคประกอบที่ออกฤทธิ์ตานจุลินทรีย
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การวิเคราะหโครเมียม(VI)ดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบทางออม
โดยใชเมตา-ไนโตรอะนิลีนและพลอโรกลูซินอล
Indirect Spectrophotometric Determination of Chromium(VI)
Using m-Nitroaniline and Phloroglucinol
ชุลีพร พุฒนวล*, อาภาวดี นาคจันทร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทคัดยอ

ชภัฏ

งานวิจัยนี้ได ศึกษาวิธี การวิเ คราะหหาปริมาณโครเมี ยม(VI) ดว ยเทคนิ คสเปกโทรโฟโตเมทรี แบบทางอ อ ม
โดยการรีดิวสโครเมียม(VI) ดวยไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด ไดไนไตรทไอออน ซึ่งจะทําปฏิกิรยิ ากับเมตา-ไนโตรอะนิลีน
(MNA) และพลอโรกลูซินอล (PGN) ตามลําดับ เกิดสารประกอบเอโซที่ดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 418 นาโนเมตร
ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห ไดแก ปริมาณรีเอเจนตและเวลาในการเกิดปฏิ กิริยา พบวาชวงความเปน
เสนตรงของการวิเคราะหคือ 0.02-5.0 mg L-1 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธที่ความเขมขน 0.05 mg L-1 โครเมียม
(VI) เท า กับ 2.10 % สภาวะที่เหมาะสมของการวิ เ คราะห นํ า มาใชห าปริ ม าณโครเมี ย ม(VI)ในตั ว อย า งน้ํ า ประปา
พบปริ มาณโครเมี ยม(VI)ในชวงความเข มข น 0.02-0.04 mg L-1 โดยมีคาร อ ยละการได กลั บคื นของวิ ธีการวิ เคราะห
อยูในชวง 94-102
คําสําคัญ: โครเมียม(VI) สเปกโตรโฟโตเมทรีแบบทางออม เมตา-ไนโตรอะนิลีน พลอโรกลูซินอล
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ลัยร
า

In this research, the indirect spectrophotometric determination of Cr(VI) was investigated. This
method based on the reduction of Cr(VI) with hydroxylamine hydrochloride produced nitrite ion which
was determined by the reaction with m-nitroaniline (MNA) and phloroglucinol (PGN), respectively. The
produced azo compound had maximum absorption at wavelength of 418 nm. The suitable reaction
conditions such as the amount of reagents and reaction times were studied. The range of linearity of
the method was found to be 0.02-5.0 mg L-1 and the relative standard deviation of analysis at Cr(VI)
concentration of 0.05 mg L-1 was 2.10 %. The proposed method was applied to the determination of
Cr(VI) in tap water samples. The concentrations of Cr(VI) were found in the range of 0.02-0.04 mg L -1
with the percent recoveries of the method ranged from 94-102.
Keywords: Chromium(VI), Indirect spectrophotometry, m-Nitroaniline, Phloroglucinol

บทนํา

สารประกอบของโครเมียมถูกนํามาใชประโยชนอยางมากในทางอุตสาหกรรม เชน ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง
การชุบโลหะ การผลิตสี โครเมียมที่พบในน้ําเสีย และถูกปลอยลงสูแมน้ําลํา คลอง สวนมากจะอยูในรูปโครเมียม(III)
และโครเมียม(VI) ที่ไม ตกตะกอนหรือรวมตัว กับดิน จึงสามารถเคลื่อนยายไปตามแหล งน้ํา ไหล และน้ํ าใต ดินไดอย าง
รวดเร็ว ทําใหเกิดการปนเปอนไปยังแหลงน้ําดิบสําหรับนํามาใชอุปโภคและบริโภคของมนุษยไดงาย โครเมียม(VI) จัดเปน
สารที่มีอันตรายมาก มีความเปนพิษรุนแรงกวาโครเมียม(III) หากไดรับเขารางกายเพียงเล็กนอยจะมีการสะสมทําใหเกิ ด
พิษเรื้อรัง และกอใหเกิดมะเร็งในอวัยวะตาง ๆได กรมควบคุมมลพิษ และองคการอนามัยโลก ไดมีการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ํา ว าควรมีป ริมาณของโครเมียม(VI) ไมเกิน 0.05 mg L-1 จึงควรที่จะมี การติดตาม และตรวจสอบคุ ณภาพ
ของน้ําวามีการปนเปอนของโครเมียมหรือไม มีการศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางน้ํา
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ดวยเทคนิคตาง ๆ เชน วิธีสกัดและตรวจวัดดวยวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (Zahedi, 2016) วิธีการสกั ด
และตรวจวัดดวยวิธีอะตอมมิคแอบซอพชั่นสเปกโทรเมทรี (Chokejaroenrat, 2017) วิธีสกัดและตรวจวัดดวยวิธีอินดั ก
ที ฟ ลี คัพเพิลพลาสม า (Zewdu, 2018: Drinčić, 2018) การตรวจวั ด ด ว ยเทคนิ คโวลแทมเมทรี (Stojanović, 2018)
เทคนิคดังกลาวถึงแมจะมีความไวตอการตรวจวัดและมีความแมนยําสูง แตก็มีความซับซอนในการวิเคราะห ตองอาศัย
ความชํานาญ และมีคาใชจา ยสูง สําหรับวิธีการทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเป นวิ ธีที่ นิ ยมใชใ นการวิ เ คราะห หาปริ ม าณ
ของโครเมียม(VI) (Najih, 2016: Lace, 2019) เนื่องจากเปนวิธีที่งาย ไมตองใชเครื่องมือหรือสารเคมีที่มรี าคาแพง รวดเร็ว
และมีความแมน ยํา วิธีวิเคราะหมีหลายวิธีทั้งวิ ธีตรงโดยใชไดฟนิลคารบาไซด ในการเกิ ดสารเชิงซ อนกับโครเมี ยม(VI)
(American Water Works Association, 1999) ซึ่ง วิธี นี้มี ข อ เสี ย คือ สารประกอบเชิ งซ อ นที่ เกิ ดขึ้ นมีความเสถี ยรต่ํ า
มีความคงตัวเพียง 30 นาทีเทานั้น และมีผลรบกวนจากไอออนตาง ๆ เชน ไอรออน(III) โมลิบดีนัม(VI) คอปเปอร(II)
และเมอรคิวรี (II) เปนต น (Nagaraj, 2009) ดัง นั้ น จึ ง ได มี การศึ กษาวิ ธี วิเ คราะห ห าปริ ม าณโครเมี ย ม(VI) โดยวิ ธีอ อ ม
คือทําการรีดิวสโครเมียม(VI) ดวยตัวรีดิวส เชน ไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด (Narayana, 2008: Chandrashekhara,
2015) โพแทสเซียมไอโอไดด (Cherian, 2014: Bazel, 2018) แลวทําการวิเคราะหสารผลิ ตภั ณฑที่ไดดวยรีเอเจนต
ที่เหมาะสมตอไป ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาวิธีวิเคราะหโครเมียม(VI) ดวยเทคนิ คสเปกโทร โฟโตเมทรีแบบทางอ อม
โดยการใชไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด เปนตัวรีดิวส และจะใชคูสารคือ เมตา-ไนโตรอะนิลีน (MNA) และ พลอโรกลูซิ
นอล (PGN) ในการเขาทําปฏิกิริยากับผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น เพื่อเกิดเปนสารประกอบที่มีสีที่สามารถดูดกลืนแสงในชวงแสง
ที่ตามองเห็นได
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า

1. ศึกษาวิธีการวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI) โดยการรีดิวสโครเมียม(VI) ดวยไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด
ไดผลิ ต ภัณฑคือ ไนไตรทไอออน และใชคูสารคื อ เมตา-ไนโตรอะนิลีน (MNA)และพลอโรกลูซิ นอล (PGN) ในการทํา
ปฏิกิริยากับไนไตรทไอออน เพื่อเกิดเปนผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติที่สามารถทําการตรวจวิเคราะหไดดวยเทคนิคทางสเปก
โทรโฟโตเมทรี
2. ศึ กษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหป ริมาณโครเมียม(VI) และตรวจสอบหาความนาเชื่อถือ
ของวิธี การวิ เ คราะห แล วทํ า การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของวิ ธี ก ารวิ เ คราะห โดยนํ า มาใช หาปริ ม าณโครเมี ย ม(VI)
ในตัวอยางน้ําประปา

วิธีดําเนินการวิจัย

มห
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1. สารเคมีและเครื่องมือ
สารละลายมาตรฐานโครเมียม(VI) เขมขน 50 mg L-1 สารละลายไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด (NH2OH.HCl)
ความเขมขน 0.2% (w/v) เมตา-ไนโตรอะนิลีน (C6H6N2O2, MNA) ความเขมขน 0.05% (w/v) ที่ละลายในสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริก สารละลายพลอโรกลูซินอล (C6H6O3, PGN) ความเขมขน 0.5% (w/v) โดยสารเคมีทุกตัวเปนเกรด
วิเคราะห และเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร รุน HP 8453
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI)
ศึ กษาหาความยาวคลื่ นที่ เหมาะสม ทํ า โดยปเปตสารละลายมาตรฐานโครเมี ยม(VI) เข ม ข น 10.0 mg L-1
ปริมาตร 1.00 mL และสารละลายไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด 0.20% (w/v) ปริมาตร 2.00 mL ลงในขวดวัดปริมาตร
ขนาด 10 mL เขยาและตั้งทิ้งไวเปนเวลา 5 นาที จากนั้นป เปตสารละลาย MNA 0.05% (w/v) ในกรดไฮโดรคลอริ ก
เขมขน 2.5 M จํานวน 2.00 mL เขยาและตั้งทิ้งไวเปนเวลา 5 นาที ปเปตสารละลาย PGN เขมขน 0.5% (w/v) จํานวน
1.00 mL ปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากไอออน สารละลายที่ไดจะมีความเขมขนของโครเมียม(VI) 1.0 mg L-1 เขยาให
เขากันตั้งทิ้งไว 10 นาที จะไดสารละลายสีเหลืองสม นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชรีเอเจนตเปนแบลงค
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยา ไดแก ปริมาตรของสารละลายไฮดรอกซิ ลามี นไฮโดร
คลอไรดเขมขน 0.20% (w/v) (ที่ชวงปริมาตร 0.20-2.00 mL) เวลาที่ใชในการเกิดไนไตรทไอออน (ชวงเวลา 1-7 นาที)
ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกที่ใชเตรียมสารละลาย MNA (ชวงความเขมขน 1.0-4.5 M) ปริมาตรของสารละลาย
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MNA เขมขน 0.05% (w/v) (ชวงปริมาตร 0.20-3.00 mL) เวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน (ชวงเวลา 1-10
นาที ) ปริ ม าตรของสารละลาย PGN ที่ เ ข ม ข น 0.5% (w/v) (ช ว งปริ ม าตร 0.20-2.50 mL) และเวลาที่ ใ ช ใ นการ
เกิดปฏิกิริยาควบคู (ชวงเวลา 1-15 นาที) ทําการศึกษาโดยการเปลี่ยนแปลงสภาวะของตัวแปรที่ทําการศึกษาอยูครั้งละ
หนึ่งตัวแปร ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ จะถูกกําหนดใหคงที่
3. ศึกษาชวงความเปนเสนตรงและการสรางกราฟมาตรฐาน
ภายใตสภาวะที่เหมาะสมที่ไดจากการศึ กษา ทําการศึกษาวัดคา การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่ น 418 nm
ของสารละลายผสมที่มีความเขมขนของสารมาตรฐานโครเมียม(VI) ในชวงความเขมขน 0.005-6.0 mg L-1 สรางกราฟ
มาตรฐานแสดงความสัมพั นธระหวางคา การดูดกลืนแสงกับ คาความเขมขนของสารละลายโครเมียม(VI) ในชวงของ
ความเปนเสนตรง
4. ศึกษาความเที่ยงของการวิเคราะห
นําสารละลายมาตรฐานโครเมียม(VI)ที่ความเขมขน 0.05 mg L-1 มาวัดคาการดูดกลืนแสงภายใตสภาวะ
ที่เหมาะสม ทําการวิเคราะหซ้ํา 5 ครั้ง แลวนําคาทีไ่ ดมาคํานวณ และรายงานผลในรูปรอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ (%RSD)
5. ศึกษาผลรบกวนที่มีตอการวิเคราะห
ศึกษาผลรบกวนของไอออนชนิดตาง ๆ ไดแก คลอไรดไอออน โบรไมดไอออน ไนเทรตไอออน ไบคารบอเนต
ไอออน ซัลเฟตไอออน ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน แคลเซียมไอออน ไอรออน(III)ไอออน ซิงค(II)ไอออน เอทิลีนไดเอมีนเต
ตระอะซิเตทไอออน (EDTA) โดยทําการศึกษาที่ความเขมขนของโครเมียม(VI) เทากับ 1.0 mg L-1 โดยรายงานผล
ในรูปรอยละคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ
6. การวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางน้ําประปา และการหารอยละการกลับคืนของการวิเคราะห
จากสภาวะที่เ หมาะสมในการวิ เคราะห นํา มาใช วิเ คราะห หาปริ มาณโครเมี ย ม(VI) ในตั วอยา งน้ํา ประปา
ในบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพาจํานวน 3 จุด ทําการศึกษารอยละการไดกลับคืนที่สารละลายโครเมียม(VI) เขมขน 0.05 mg
L-1 การเตรียมสารละลายตัวอยางน้ําประปาที่จะนํามาวิเคราะหนั้นจะทําการกรองผานกระดาษกรองเบอร 1 ทําการเติม
สารละลายของ EDTA ความเขมขน 5.00 x 10-2 M จํานวน 1 mL ลงในตัวอยางน้ําปริมาตร 150 mL แลวทําการกรอง
ผานตัวกรองไนลอนขนาด 0.2 m เก็บตัวอยางน้ําที่จะทําการวิเคราะหที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

มห
าวิท
ยา

ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของในการวิเคราะหโครเมียม(VI) ดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบทางออม โดยใชไฮดรอก
ซิลามีนไฮโดรคลอไรดเปนตัวรีดิวส โครเมียม(VI) เกิดเปน Cr(III) และไนไตรทไอออน และคูสารที่ใชในการเกิดปฏิกิ ริยา
กับไนไตรทไอออนคือ เมตา-ไนโตรอะนิลีน (MNA) และพลอโรกลูซินอล (PGN) สมการของปฏิกิริยาแสดงไดดังนี้

สารละลายที่ไดมีสีเหลืองสม ดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 418 nm สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังรูปที่ 1
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รูปที่ 1 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารผลิตภัณฑ

ลัยร
า

ชภัฏ

ผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีการวิเคราะห ไดแก ปริมาตรของสารละลายไฮดรอกซิลามีนไฮโดร
คลอไรด เวลาที่ใชในการเกิดไนไตรทไอออน ความเขมขนของกรดไฮดรคลอริกที่ใชเตรียมสารละลาย MNA ปริมาตรของ
สารละลาย MNA เวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชันกับ MNA ปริมาตรของ PGN เวลาในการเกิดปฏิกิริยา
ควบคูก ับ PGN แสดงดังรูปที่ 2-8 และผลการศึกษาความเสถียรของสารละลายผสม แสดงดังรูปที่ 9

มห
าวิท
ยา

รูปที่ 2 ศึกษาปริมาตรของ NH2OH.HCl ที่เหมาะสม

รูปที่ 4 ศึกษาความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริก

รูปที่ 3 ศึกษาเวลาในการเกิดไนไตรทไอออน

รูปที่ 5 ศึกษาปริมาตรของ MNA ที่เหมาะสม
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รูปที่ 7 ศึกษาปริมาตรของ PGN ที่เหมาะสม

ชภัฏ

รูปที่ 6 ศึกษาเวลาการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน

รำไ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รูปที่ 9 ศึกษาความเสถียรของสารละลายผสม

ลัยร
า

รูปที่ 8 ศึกษาเวลาการเกิดปฏิกิริยาควบคู

มห
าวิท
ยา

สภาวะที่เหมาะสมที่เลือกนั้น พิจารณาจากคาที่ใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุด และที่มีแนวโนมของคาการดูดกลืน
แสงที่คงที่ ผลก็คือ ปริมาตรของสารละลาย NH2OH.HCl ที่เหมาะสมคือ 1.20 mL ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริก
ที่ 3.00 M ปริมาตรของ MNA คือ 2.50 mL และปริมาตรของ PGN ที่ 1.00 mL สําหรับเวลาที่เหมาะสมที่ใชในการเกิด
ไนไตรทไอออน ปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน และปฏิกิริยาควบคู คือที่ 5 3 และ 4 นาทีตามลําดับ และจากผลการศึกษา
ความเสถียรของผลิตภัณฑ เมื่อพิจารณาจากคาการดูดกลืนแสงของสารผลิตภัณฑเมื่อตั้งทิ้งไวที่เวลา 2 นาที และ 60 นาที
พบวาคาการดูดกลืนแสงมีคาคงที่ มีคารอยละความแตกตางของคาการดูดกลืนแสงสัมพัทธคือ 0.92
จากการศึกษาหาความสัมพันธระหวา ง คาการดูดกลืนแสงและความเขมขนของโครเมียม(VI) พบความเปน
เสนตรงที่ชวงของความเขมขน 0.02-5.0 mg L-1 ทําการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความเขมขนดังกลาว สรางเปนกราฟ
มาตรฐานเพื่อใชในการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) ในสารตัวอยาง ผลแสดงดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 กราฟแสดงชวงความเปนเสนตรงของโครเมียม(VI)
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความนาเชื่อถือของวิธีวิเคราะห

รำไ
พพ
รรณ
ี

จากกราฟมาตรฐานนํามาใชในการคํานวณหาคาโมลารแอบซอพติวิตี () คาขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวั ด
(LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะหปริมาณ (LOQ) ผลจากการศึกษาความเที่ยงของการวิเคราะหซ่งึ รายงานผล
ในรูปรอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD) ของวิธี MNA-PGN สรุปไดดังตารางที่ 1

วิธี MNA-PGN
ชวงที่เปนเสนตรง (mg L )
สมการเสนตรง
 (L mol-1 cm-1)
LOD (mg L-1)
LOQ (mg L-1)
ความเที่ยงที่ความเขมขนโครเมียม(VI) 0.05 mg L-1 (%RSD, n=5)
-1

ผลการวิเคราะห
0.02-5.00
y = 0.3374x - 0.0092 ; R2 = 0.9998
1.82 x 104
0.002
0.008
2.10

ชภัฏ

จากการศึกษาผลรบกวนการวิเคราะหของ คลอไรดไอออน โบรไมดไอออน ไอโอไดดไอออน ไนเทรตไอออน
ซัลเฟตไอออน ไบคารบอเนตไอออน ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน แคลเซียมไอออน ไอรออน(III)ไอออน ซิงค(II)ไอออน และ
เอทิลีน ไดเอมีนเตตระอะซิเตทไอออน โดยทําการศึกษาที่ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโครเมียม(VI) 1.00 mg
L-1 และความเขมขนของสารรบกวนในชวง 10-50 mg L-1 ผลแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลของสารรบกวนสําหรับการวิเคราะหโครเมียม(VI)

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

สารรบกวน ความเขมขน (mg L-1)
Cl50
Br50
NO3
50
HCO310
2SO4
50
HPO4250
4EDTA
50
Ca2+
50
3+
Fe
10
Zn2+
10

% คาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ
4.45
4.08
3.38
-26.44
1.54
4.61
0.83
-1.42
-69.83
1.87

จากผลที่ ไดจะเห็ นว า สารชนิดต า งๆที่ อาจจะพบได ในตัว อย างน้ํ า พบว าส ว นใหญ ไม มีผลต อการวิ เคราะห
หาปริมาณโครเมียม(VI) โดยคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธมีคาไมเกิน  5 ยกเวน ไอรออน(III)ไอออนและไบคารบอเนต
ไอออน เนื่องจากไอรออน(III)ไอออน สามารถเกิดปฏิกิริยากับไนไตรทไอออนได แสดงดังสมการ
2Fe3+ + NO2- + H2O  2Fe2+ + NO3- + 2H+

สําหรับไบคารบอเนตไอออนนั้น อาจจะมีผลไปลดความเปนกรดซึ่งเปนสภาวะที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซ
ไทเซชันระหวาง ไนไตรทไอออนและเมตา-ไนโตรอะนิลีน
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จากสภาวะที่เหมาะสม นํามาใชทดสอบวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางน้ําประปา
และ
-1
ทําการศึกษาหาคารอยละการกลับคืนของการวิเคราะหที่ความเขมขนของโครเมียม(VI) 0.05 mg L ผลการศึกษาแสดง
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางน้ําประปา และคารอยละการกลับคืนของการวิเคราะห
ตัวอยาง
น้ําประปาจุดที่ 1
น้ําประปาจุดที่ 2
น้ําประปาจุดที่ 3

ปริมาณโครเมียม(VI) , mg L-1
0.016 ± 0.001
0.043 ± 0.005
0.034 ± 0.005

รอยละการไดกลับคืน
101.59
93.69
99.70

สรุปผลและอภิปรายผล

ชภัฏ

จากการวิเคราะหตัวอยางน้ําประปา พบปริมาณโครเมียม(VI) มีคาระหวาง 0.02-0.04 mg L-1 ซึ่งคาที่ไดไมเกิ น
คา มาตรฐานคุณภาพน้ํา จากกรมควบคุมมลพิษ ที่กําหนดให มีปริมาณโครเมี ยม(VI) ไม เกิ น 0.05 mg L-1 และผลของ
การศึกษาความแมนของการวิเคราะห ไดคา รอยละของการกลับ คื นอยูในชวง 94-102 ซึ่ งตามมาตรฐานของ AOAC
ที่ความเขมขนของสารวิเคราะห 0.1 mg L-1 คารอยละการกลับคืนควรอยูในชวง 80-110 (AOAC International, 1993)
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งานวิจัยนี้ไดศึกษาวิธีวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI)ดวยวิธีทางออม โดยโครเมียม(VI) ทําปฏิกิริยากับไฮดรอก
ซิลามีนไฮโดรคลอไรด เกิดผลิตภัณฑคือไนไตรทไอออน ซึ่งจะทําปฏิกิริยาตอไปกับคูสาร MNA-PGN ไดผลิตภัณฑเปนสาร
มีสี ที่มีความเสถียรสูง สามารถดูดกลืนแสงไดดี มีคาโมลารแอบซอพติวิตี () สูงคือ 1.82 x 104 L mol-1 cm-1 สามารถ
ที่จะนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคทางสเปกโทรโฟโตเมทรีได (Qader, 2013) จากสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะหที่ได
ศึกษาในงานวิจัยนี้สามารถนํามาใชหาปริมาณโครเมียม(VI) ไดในชวงความเขมขนที่กวางคือ 0.02-5.0 mg L-1 โดยมีคา
ขี ดจํ า กั ดต่ํา สุ ดของการตรวจวั ด (LOD) คือ 0.002 mg L-1 และค า ขีดจํ ากัดต่ํ า สุ ดของการวิ เคราะห ป ริ ม าณ (LOQ)
ที่ 0.008 mg L-1 ซึ่งเปนความเขมขนที่ต่ํากวาปริมาณโครเมียม(VI) ที่กําหนดใหมีไดในน้ําดื่ม น้ําบริโภค และความเที่ ยง
ของวิธีการวิเคราะหนี้มีคา เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธที่ความเขมขนของโครเมียม(VI) 0.05 mg L-1 เทากับ 2.10 ซึ่งอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได (สํา หรับ สารวิเคราะหในชว งความเข มข นนอ ยกวา 10 mg L-1 ค า %RSD ควรน อยกว า 8, AOAC
International, 2012) การศึกษาผลรบกวนจากไอออนชนิดตาง ๆที่อาจจะพบไดในตัวอยางน้ํา พบวาสวนใหญไม มีผล
ตอการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) โดยมีคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธมีคาไมเกิน  5 ยกเวน ไอรออน(III)ไอออน
และไบคารบอเนตไอออน นอกจากนี้พบวา EDTA นั้นไมมีผลรบกวนตอการวิเคราะห ดังนั้นจึงสามารถนํา EDTA มาใช
กํา จั ดไอร ออน(III)ไอออน ที่มักปนเปอนอยูในน้ํ าได โดยทํ า การเติ มสารละลายของ EDTA ที่ความเข มข นที่เหมาะสม
ลงในตัวอยางน้ํากอนที่จะนํามาวิเคราะห ผลจากการศึกษาหาคารอยละการกลับคืนของการวิเคราะหตัวอยางน้ําประปา
ที่ทําการศึกษาทั้ง 3 จุด มีคาอยูในชวง 94-102 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ และความนาเชื่อถือของวิธีการวิเคราะห
ที่ไดศึกษาในงานวิจัยนี้เปนอยางดี
เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะหดวยวิธีมาตรฐาน ซึ่งเปนวิธีการวิเคราะหแบบทางตรงที่ใชไดฟนิลคารบาไซด
ในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับ โครเมียม(VI) จากรายงานของชนัตถ โชคเจริ ญรัตน และคณะ (Chokejaroenrat,
2017) โดยรายงานคา ความสัมพั นธชว งความเป นเส นตรงของคา การดู ดกลื นแสงและความเข มข นของโครเมี ยม(VI)
คือ 0.15-2.5 mg L-1 มีคาขีดจํากัดของการตรวจวัดที่ 0.04 mg L-1 และคาขีดจํากัดของการหาปริมาณที่ 0.10 mg L-1
จะเห็นไดวาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) โดยวิธีทางออมที่ทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ ใหชวงความเปนเสนตรง
ของการวิเคราะหปริมาณของโครเมียม(VI) ที่กวางกวา (0.02-5.0 mg L-1) วิธีนี้จึงสามารถวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI)
ในสารตัว อยา งในช วงความเข มข นที่สู งกวาวิ ธีมาตรฐาน และวิธีการวิ เคราะห มีค า LOD (0.002 mg L-1) และ LOQ
(0.008 mg L-1) จึงสามารถตรวจวัดปริมาณโครเมียม(VI) ไดที่ความเขมขนต่ํากวาของวิธีมาตรฐาน ดังนั้นการวิเคราะห
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หาปริมาณโครเมียม(VI)ดวยวิธีทางออม โดยการใชไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรดเปนตัวรีดิวส และใชคูสาร MNA-PGN
ในการทําใหเกิดสารประกอบที่มีสี สามารถนํา มาใชในการตรวจวัดปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยา งน้ํา ดื่ ม น้ําประปา
ไดเปนอยางดีอีกวิธีหนึ่ง

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. ควรนําตัวอยางของน้ําประปาจากบริเวณอื่น ๆ นอกเหนือจากในบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใชทดสอบ
ประสิทธิภาพของการวิเคราะห และยังเปนการเฝาติดตาม สํารวจปริมาณของโครเมียม(VI) ในน้ําประปาเหลานั้นดวย
2. ควรศึกษาการหาปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางน้ําจากแหลงตางๆ เชน น้ําบอ น้ําบาดาล และในตัวอยาง
ดิน เพื่อใชทดสอบประสิทธิภาพของการวิเคราะหแบบทางออมในระบบของคูสาร MNA-PGN นี้
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจั ง หวั ด
ชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหวางเพศชายและเพศหญิง การวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามสุขภาวะทางกายที่พัฒนาจาก แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย
ขององคการอนามัยโลก (GPAQ) กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาจังหวัดชลบุรี จํานวน 344 คน ไดมาดวยวิธีการเลือ กแบบ
เจาะจงและการกําหนดโควตา
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย ตั ว แปรด า นเพศใช ก ารทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ที่ เ ป น อิ ส ระจากกั น
(Independent samples t-test) และตัวแปรดานอายุ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ระดั บ นั ยสํ าคัญ ที่กํ า หนดไวที่ 0.05 ผลการวิจัย พบว า สุ ข ภาวะทางกายโดยภาพรวมของกลุ ม ตั วอย า งอยู ใ นระดั บ
ปานกลาง, สุขภาวะทางกายดานกิจกรรมทางกายอยูในระดับ ปานกลาง โดยกิ จกรรมการเคลื่อ นไหวรางกายที่ ไ ม ใ ช
การนั่งและการนอน มากที่สุด รองลงมาคือ มีการออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย ลําดับที่ 3 คือ อบอุนรางกายและ
ผอนคลายกลามเนื้อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ นของรางกายอย างสม่ํ า เสมอ, สุข ภาวะทางกายด า นโภชนาการอยู ในระดับ
ปานกลาง โดยสามารถรับประทานอาหารไดเอง/ไมมีปญหาขณะรับประทานอาหาร มากที่สุด รองลงมาคือ รับประทาน
อาหารจําพวก เนื้อสัตว ปลา หรือสัตวปก ทุกวัน ลําดับที่ 3 คือ รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ, เพศแตกตางกันมีสุขภาวะ
ทางกายดานโภชนาการ, ดานการนอนหลับพักผอน และดานโรคไมตดิ ตอเรื้อรังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ, อายุ
แตกตางกัน มีผลทําใหสุขภาวะทางกาย ดานกิจกรรมทางกายและดานการนอนหลับพักผอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่และเมื่อทดสอบเปนรายกลุมพบวา กลุมอายุต่ํากวา 20 ป ต่ํากวากลุมอายุ 20 – 29 ป
คําสําคัญ: สุขภาวะทางกาย, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, กิจกรรมทางกาย

Abstract

มห
าวิท
ยา

This research aims 1) to study the physical well-being levels of athletes in Chonburi province
under the circumstances of the coronavirus outbreak 2019, 2) to compare the physical well-being levels
of athletes in Chon Buri province under the circumstances of the coronavirus 2019 outbreak between
males and females. This was a quantitative research. It was conducted by a questionnaire relating to
the physical well-being based on GPAG. The samples were 344 athletes of Chon Buri province by
Purposive sampling and Quota sampling methods. Statistics used in gender variable research used
Independent samples t-test and age variable used One-way ANOVA analysis with a significant level at
0.05.
The results showed that overall physical well-being in the samples was moderate, physical
well-being in physical activity was moderate and then with the most was non-sitting and sleeping
physical activity, second was the exercising or the physical activity, the third was to warm up and relax
the muscles to increase the body's flexibility regularly, in nutritional physical well-being was moderate;
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being able to eat by yourself/without problems while eating the most, secondly to eating meaty foods
daily; thirdly to eat 3 meals. Different genders caused physical health in nutrition, sleep wellness and
chronic non-contagious diseases with statistically significantly difference. Different ages had effects on
physical well-being, physical activities and sleeping with statistically significant difference, and when
tested on a group basis, showed that the under-20s were under the age group below the age group of
20 – 29 years old.
Keywords: Physical well-being, Coronavirus Disease 2019, Physical Activity
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เปนที่ทราบกันดีวาการออกกําลังกายเปนประจํามีประโยชนตอรางกายนอกจากทําใหหัวใจและปอดแข็งแรง
กลามเนื้อมีความยื ดหยุนดีขึ้น แลวยังชวยลดความเครียดและปองกันโรคไม ติดตอ เรื้อรัง ไดแก โรคหลอดเลือ ดหัว ใจ
โรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน เปนตน ดังนั้นการดูแลสุขภาพใหมีความพรอมตอการดําเนินชีวิตจึงเปนสิ่งที่สํา คั ญ
ของบุคคลทุกเพศทุกวั ยที่ตองปฏิบัติอยูเปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อทําใหรางกายแข็ งแรง สดชื่น มีความคลองแคล ว
วองไว โดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ มีความหนัก และความนานพอเหมาะ จะทําใหเปนผลดีตอชีวิตและสุขภาพ
อวัยวะตาง ๆ ในรางกายมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ดีขึ้นเปนหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
ซึ่งจากการศึกษาของ Wuest, Bucher & Fisette (2003). พบวา สมรรถภาพทางกายมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเด็ ก
และผู ใหญ เพราะเกี่ ยวขอ งกับ สุขภาพและสรี ระของแต ละบุ คคลรวมไปถึ งความสามารถในการทํ างานของร า งกาย
และสติปญญาที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือลดลง สอดคลองกับเจริญ กระบวนรัตน (2561). ที่กลาววา ผูที่ออกกําลังกายอยาง
สม่ํ า เสมอ จะมี ส มรรถนะทางกายที่ ดี ขึ้ น อวั ย วะต า ง ๆ ทํ า หน า ที่ ไ ด ดี เช น ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ดทํ า งาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ทําใหกลามเนื้อแข็งแรง ปอดขยายตัวเต็มที่ การแลกเปลี่ยน
กาซดีขึ้น อีกทั้งเพิ่มความหนาแนนของกระดูก ลดความเสี่ยงตอการเกิดกระดู กพรุนและยังสงผลใหลดความตึงเครี ยด
ทางอารมณ ชวยใหมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นดีขึ้น นอกจากนี้การออกกําลังกายเปนประจํ าจะชว ยป องกั น การพัฒนาและ
ขบวนการตา ง ๆ ของโรคที่เ กิ ดจากขาดการออกกํ า ลัง กาย และเพิ่ ม ความสามารถในการทํ า งาน ความบัน เทิ ง ใจ
และสามารถประกอบกิจวั ตรประจํา วั นโดยปราศจากความเมื่อยลา (Power & Howley, 2001) ในทางตรงกั น ข า ม
การขาดการออกกําลังกายจะนําไปสูการเกิดโรค เชน โรคหัวใจขาดเลือด โรคอวน และภาวะผิดปกติของรางกาย เชน
ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เปนตน (ACSMs, 2013)
จากสถานการณการระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพบการระบาดขึ้นครั้ ง แรก
ของโลกในชวยปลายป 2562 ที่ประเทศจีน และพบผูติดเชื้อรายแรกในประเทศไทยประมาณตนเดือนมกราคม ป 2563
(สุรชั ย โชคครรชิตไชย, 2563) และในปจจุบันการแพรระบาดจะมีความรุนแรงมากกว าในรอบก อน ๆ เนื่ องจากพบ
ในกลุมประชากรหลากหลายอาชีพทําใหรัฐบาลตองใชมาตรการการควบคุมที่เขมขนสูงสุด สงผลกระทบตอการใหบริการ
ดา นกีฬ าและการออกกํา ลังกายแกประชาชนของของหนวยงานที่เกี่ ยวของ การเข าร วมกิ จกรรมการออกกํ า ลั ง กาย
ไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ สงผลใหรางกายเกิดภาวะพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้น ซึ่งทําใหสมรรถภาพทางกายและ
การทํางานของระบบภู มิ คุมกันมีป ระสิทธิภ าพลดลงได (กองการกี ฬา สํา นักสวั สดิ การทหาร, 2564) จากมาตรการ
การควบคุมที่เขมขมทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองเลื่อนการแขงขันกีฬาตาง ๆ ออกไป ไมวาจะเปน
กี ฬาแห งชาติและกีฬาเยาวชนแหงชาติของประเทศไทยก็ ถูกเลื่อนออกไปเพื่อ ความปลอดภั ยของผูท่ีเกี่ ยวข อง ทํ าให
นั ก กี ฬ าที่ เ ตรี ย มการเข า ร ว มการแข ง ขั นกี ฬ าเกิ ด ความยากลํ า บากในการวางแผนเพื่ อ ฝ ก ซ อ ม เพื่ อ รั ก ษาระดั บ
ของสมรรถภาพทางกายไวใหอยูในระดับที่พรอมสําหรับการแขงขันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะหากไมมีการวางแผน
ที่ถูกตองระดับ สมรรถภาพทางกายที่จําเป นสํา หรับ การแข งขั นกี ฬาอาจลดระดั บ ลง ทํา ให เมื่อมี กํา หนดการแข ง ขั น
ออกมาแลวอาจไมสามารถพัฒนาระดับสมรรถภาพทางกายขึ้นไปใหอยูในระดับที่จะทําการแขงขันได
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นอกจากระดั บ สมรรถภาพทางกายที่ นั ก กี ฬ าควรรั ก ษาให อ ยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมท า มกลางมาตรการ
การควบคุมการแพรระบาดแลว สุขภาวะทางกาย (Physical Well-being) ก็นบั วาเปนพื้นฐานที่สําคัญทั้งในคนทั่วไปและ
ในนักกีฬา เพราะถือเปนพื้นฐานของการมีความพรอมทางรางกาย เพราะสุขภาวะทางกายหมายถึงการมีสภาพรางกายที่ดี
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย สังเกตไดจากการที่บุคคลนั้นมีความสมบูรณแข็งแรง ระบบ
และอวัยวะทุกสว นทํา งานไดดีมีประสิทธิภาพ รางกายมีสมรรถภาพสูง สามารถทํา งานไดนาน ๆ โดยไมเหนื่อ ยงา ย
การนอนและการพักผอนเปนไปตามปกติ ผิวพรรณผุดผอง รูปรางทรวดทรงสมสวน เปนตน สุขภาวะทางกายสามารถ
แบงไดหลายองคป ระกอบ ไดแก กิจกรรมทางกาย (Physical activity) โภชนาการ (nutrition) การพักผอนและนอน
หลับ (rest and sleep) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงปญหาสุขภาพและกลุมโรคไมติดตอ (Noncommunicable disease,
NCD) เชน อาการสับสนและสูญเสียความทรงจํา ภาวะกระดูกพรุน ปญหาการทรงตัวและการหกลม (Steptoe, et al.
2015) ซึ่งทุกองคประกอบจะเกื้อหนุนใหนักกีฬาตลอดจนบุคคลทั่ว ไปสามารถมีสุขภาวะทางกายที่ดีได ซึ่ง เดชรัตน
สุขกําเนิด (2545, อางถึงใน เพ็ญ บุญมาก, 2561) กลาวา สุขภาพของมนุษย มีความสัมพันธเชิงพลวัตกับปจจัยตาง ๆ
มากมาย การเปลี่ยนแปลง ทางดานสิ่งแวดลอมกายภาพ ทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดจากการพัฒนาและการดํา เนิน
โครงการพัฒนา จึง สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได และจากกรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพ
ของประเทศแคนาดา ระบุวาการพัฒนาในวัยเด็ก และอายุ ปจจัยกําหนดสุขภาพ สอดคลองกับ กรอบแนวคิดปจ จั ย
กําหนดสุขภาพของประเทศอังกฤษที่ อายุ เพศ ถือเปนปจจัยที่อยูในตัวมนุษยเอง (เดชรัต สุขกําเนิด และคณะ, 2545
อางถึงใน เพ็ญ บุญมาก, 2561)
จากเหตุผลดังที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จ ะศึกษาสุขภาวะทางกายดานตาง ๆ ของนักกีฬาจังหวัด
ชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเปรียบเทียบสุขภาวะทางกายตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร เพื่อนําองคความรูเหลานั้นมาสงเสริมใหนักกีฬามีความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีสขุ ภาวะที่ดี
ในสถานการณ ตลอดจนหาแนวทางในการดําเนินการที่เปนประโยชนตอนักกีฬาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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1. เพื่อศึกษาสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรดานเพศและดานอายุตอสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรี
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สมมติฐานงานวิจัย
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1. ลักษณะประชากรดานเพศแตกตางกันมีผลตอสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน
2. ลักษณะประชากรดานอายุแตกตางกันมีผลตอสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ลักษณะประชากร
1. เพศ
2. อายุ

สุขภาวะทางกาย
1. ดานกิจกรรมทางกาย
2. ดานโภชนาการ
3. ดานการนอนหลับและพักผอน
4. ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง
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การศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชวิธีการเชิงสํารวจ (Survey research) มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักกีฬาจังหวัดชลบุรี ที่เตรียมเขารวมการแขงกีฬาแหงชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ
เกมส จํานวน 874 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักกีฬาของจังหวัดชลบุรี เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและผู วิ จัย
ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรทราบขนาดประชากร ตัวอยาง
ของทาโร ยามาเน (Yamane, Taro 1973 อางอิงใน ศิริพงศ พฤทธิพันธ, 2553) ดังนี้

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอย 274 คน โดยเก็บขอมูลสํารองไวรอยละ 10 รวมเปนจํานวน
กลุมตัวอยางอยางนอย 301 คน ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเป น
(Non-probability sampling) คือ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการคัดเลือ กกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยมีเงื่อนไขวากลุมตัวอยางที่จะเขารวมการวิจัยครั้งนี้ ตองเปนนักกีฬาสังกัดจังหวัดชลบุรี ที่เตรียมเขารวม
การแขงขันกีฬาแหงชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในป พ.ศ.2565 เทานั้น จากนั้นทําการกําหนดชนิดกีฬาดังนี้ กรีฑา วายน้ํา
เซปกตะกรอ เรือพาย เทควันโด ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอลในรม ซอฟทบอล บาสเกตบอล ยกน้ําหนัก และ ยูโด โดย
ตัวแปรควบคุมในการวิจัยครั้งนี้คือการฝกซอมของกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในชวงที่มีมาตรการปดสนาม
กีฬาทําใหกลุมตัวอยางไมไดฝกซอมกีฬาใด ๆ อยู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) สุ ข ภาวะทางกาย ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นา
จาก แบบสอบถามกิจกรรมทางกายขององคการอนามัยโลก (GPAQ) (Armstrong and Bull., 2006) โดยแบบสอบถาม
เปนคําถามปลายปด แบงเปน 3 สวน คือ สวน คือ สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางดานเพศ
อายุ และชนิดกีฬา สวนที่ 2 คําถามสุขภาวะทางกายจํานวน 34 ขอ โดยมีคําตอบเป น 5 ระดับ และสวนที่ 3 คําถาม
ปลายเปดเกี่ยวกับผลกระทบที่กลุมตัวอยางไดรับและมีเกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยเพื่อแปลความหมายของระดับคะแนน
ดังนี้ 1.00 - 2.33 อยูในระดับนอย 2.34 - 3.67 อยูในระดับปานกลาง และ 3.68 - 5.00 อยูในระดับมาก การตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรงของแบบสอบถาม (Content validity) ปรึ กษาผู เชี่ ยวชาญ 3 ท า น โดยให มี ค า ดั ช นี ความสอดคล อ ง
ของแบบวัดทั้งหมด อยูระหวาง 0.7-1.00
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย
1. วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยรายงานดวยคาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรที่มีผลตอสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัด
ชลบุ รีภ ายใต สถานการณการแพร ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 โดยใช สถิ ติการแจกแจงแบบที t-test
(Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
3. คาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไวที่ 0.05
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ผลการวิจัย

รำไ
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 344 คน พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศ
ชายจํานวน 155 คน เพศหญิงจํานวน 189 คน สวนใหญมีอายุต่ํากวา 20 ป

ลัยร
า

ชภัฏ

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางกายดานกิจกรรมทางกาย
เพศชาย (n = 155)
ดานกิจกรรมทางกาย
SD แปลผล
x
ทานมีการออกกําลังกาย เชน วิ่งเร็ว ปนจักรยาน
วายน้ํา หรือมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิก กีฬา
3.96 0.95
มาก
ตาง ๆ โดยใชเวลาอยางนอย 30 นาทีตอวัน
จํานวน 3-4 ครั้งตอสัปดาห
ทานออกกําลังกายประเภทเสริมความแข็งแรงของ
3.84 1.03
มาก
กลามเนื้อและขอตอ
ทานมีความรูสึกพึงพอใจกับสภาพรางกายของ
3.60 1.03 ปานกลาง
ทานในปจจุบันนี้
ทานมีการควบคุมน้ําหนักของรางกายที่เหมาะสม
3.53 1.11 ปานกลาง
อยางสม่ําเสมอ
ทานมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางซึ่งทําให
หายใจเร็วขึ้นพอควรไมถึงกับหอบติดตอกันเปน
3.60 1.02 ปานกลาง
ระยะเวลาอยางนอย 10 นาที เชนการกาวเดิน
เร็วๆ หรือการถือของเบาๆ เปนตน
ทานนั่งหรือนอนเอนกายเฉยๆติดตอกันนานเกิน 2
3.50 1.20 ปานกลาง
ชม.หรือไม
ทานมีการอบอุนรางกายและผอนคลายกลามเนื้อ
3.78 1.00
มาก
เพื่อเพิ่มความยืดหยุนของรางกายอยางสม่ําเสมอ
ทานมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายที่ไมใชการ
3.83 1.04
มาก
นั่งและการนอน
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คาเฉลี่ยรวม

3.71

1.05

มาก

เพศหญิง (n = 189)
SD แปลผล
x

3.72

1.16

มาก

3.70

1.12

มาก

3.53

1.02

3.43

1.10

3.47

1.09

ปาน
กลาง

3.46

1.66

ปาน
กลาง

3.80

1.02

มาก

3.68

1.08

มาก

3.62

1.09

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

* 1.00 - 2.33 ระดับนอย, 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง, และ 3.68 - 5.00 ระดับมาก

จากตารางที่ 1 พบวา เพศชายมีสุขภาวะทางกายดานกิจกรรมทางกายอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.71
โดยมีกิจ กรรมการเคลื่อนไหวรางกายที่ไมใชการนั่งและการนอน เชน กวาดขยะ รดน้ําตนไม มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.96
รองลงมาคือ ออกกําลังกายประเภทเสริมความแข็ งแรงของกลามเนื้อและขอตอ มีคาเฉลี่ ย 3.84 และ ลําดับที่ 3 คื อ
มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายที่ไมใชการนั่งและการนอน คาเฉลี่ย 3.83 ในขณะที่เพศหญิง มีสุขภาวะทางกายดาน
กิจกรรมทางกายอยูในระดับปานกลาง คา เฉลี่ย 3.62 โดยการอบอุนร างกายและผ อนคลายกลา มเนื้อเพื่ อเพิ่ มความ
ยืดหยุนของรางกายอยางสม่ําเสมอ มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ มีการออกกําลังกาย เชน วิ่งเร็ว ปนจักรยาน
วายน้ํา หรือมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิก กีฬาตาง ๆ โดยใชเวลาอยางนอย 30 นาทีตอวัน จํานวน 3-4 ครั้งตอสัปดาห
มีคาเฉลี่ย 3.72 และ ลําดับที่ 3 คือมีออกกําลังกายประเภทเสริมความแข็งแรงของกลามเนื้อและขอตอ คาเฉลี่ย 3.70
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ทานรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ

4.04
3.74
3.93
4.14

1.21

2.77

1.29

ปาน
กลาง
นอย
ปาน
กลาง

มาก

3.56

1.24

1.18

มาก

3.44

1.21

ปาน
กลาง

0.93

มาก

3.58

1.05

ปาน
กลาง

0.90

มาก

3.98

1.03

มาก

3.65

1.09

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.74

1.06

3.39

1.15 ปานกลาง

2.90

1.16

4.24

0.99

มาก

4.41

0.98

มาก

2.17

1.29

นอย

1.68

1.02

3.52

1.10 ปานกลาง

3.27

1.14

นอย
ปาน
กลาง
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2.72

1.07
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ทานรับประทานอาหารจําพวก นมหรือผลิตภัณฑ
จากนม (เชน ชีส โยเกิรต) อยางนอย 1 หนวย
บริโภค/วัน
ทานรับประทานอาหารจําพวก ถั่วหรือไข อยาง
นอย 2 หนวยบริโภค/สัปดาห
ทานรับประทานอาหารจําพวก เนื้อสัตว ปลา หรือ
สัตวปก ทุกวัน
ทานรับประทานผักหรือผลไมอยางนอย 2 หนวย
บริโภคตอวัน
ทานดื่มเครื่องดื่ม (น้ํา น้ําผลไม กาแฟ ชา นม อื่น
ๆ) ปริมาณมากกวา 5 ถวยตอวัน
ทานสามารถรับประทานอาหารไดเอง/ไมมีปญหา
ขณะรับประทานอาหาร
ทานดื่มแอลกอฮอล หรือของมึนเมา

เพศหญิง (n = 189)
SD แปลผล
x

รำไ
พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางกายดานโภชนาการ
เพศชาย (n = 155)
ดานโภชนาการ
SD แปลผล
x
ทานรับประทานอาหารไดนอ ยลง เนื่องจากความ
อยากอาหารลดลง มีปญหาการยอย การเคี้ยว
2.92 1.25 ปานกลาง
หรือปญหาการกลืน
ทานรูสึกวาตนเองน้ําหนักลดลง
2.85 1.20 ปานกลาง

* 1.00 - 2.33 ระดับนอย, 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง, และ 3.68 - 5.00 ระดับมาก
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จากตารางที่ 2 พบวา เพศชายมีสุขภาวะทางกายดานโภชนาการอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.52 โดย
สามารถรับประทานอาหารไดเอง/ไมมีปญหาขณะรับประทานอาหาร มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือ รับประทาน
อาหารจําพวกเนื้อสัตว ปลา หรือสัตวปกทุกวัน คาเฉลี่ย 4.14 ลําดับที่ 3 คือรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ คาเฉลี่ย 4.04
ในขณะที่เพศหญิง มีสุขภาวะทางกายดานโภชนาการอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.27 โดยสามารถรับประทานอาหาร
ไดเอง/ไมมีปญหาขณะรับประทานอาหาร มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ รับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว ปลา
หรือสัตวปกทุกวัน มีคาเฉลี่ย 3.98 ลําดับที่ 3 รับประทานผักหรือผลไมอยางนอย 2 หนวยบริโภคตอวัน คาเฉลี่ย 3.65
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางกายดานการนอนหลับและพักผอน
เพศชาย (n = 155)
เพศหญิง (n = 189)
ดานการพักผอนนอนหลับ
SD แปลผล
SD แปลผล
x
x
ปาน
ทานเขานอนดึก
3.33 1.22 ปานกลาง 3.23 1.20
กลาง
ปาน
ทานตองใชเวลานาน ถึงจะนอนหลับได
3.29 1.30 ปานกลาง 3.14 1.32
กลาง
ปาน
ทานนอนไมคอยหลับ หรือหลับไมลึก
2.80 1.21 ปานกลาง 2.72 1.27
กลาง
ปาน
ทานนอนหลับไดไมนานในแตละคืน
2.74 1.28 ปานกลาง 2.52 1.29
กลาง
ปาน
ทานนอนกรน
2.46 1.33 ปานกลาง 1.84 1.15
กลาง
ทานมีปญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ เชน หายใจขัด
ไอ รูสึกหนาวเกินไป รูสึกรอนเกินไป ฝนราย เจ็บ 2.37 1.37 ปานกลาง 2.15 1.17
นอย
หรือปวด ตามตัว เปนตน
ปาน
ทานตื่นกลางดึก หรือตื่นเขาหองน้ํา
2.77 1.29 ปานกลาง 2.67 1.37
กลาง
ทานใชยานอนหลับ
1.86 1.32
นอย
1.43 0.85
นอย
ทานรูสึกงวงนอนหรือเผลอหลับขณะทํากิจกรรม
ปาน
2.45 1.31 ปานกลาง 2.39 1.24
กลาง
ประจําวัน
ปาน
ทานรูสกึ ออนเพลีย ไมกระปรี้กระเปรา
2.54 1.31 ปานกลาง 2.48 1.15
กลาง
ปาน
คาเฉลี่ยรวม
2.66 1.29 ปานกลาง 2.46 1.20
กลาง
* 1.00 - 2.33 ระดับนอย, 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง, และ 3.68 - 5.00 ระดับมาก

มห
าวิท
ยา

จากตารางที่ 3 พบวา เพศชายมีสุขภาวะทางกายดานการนอนหลับพักผอนอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ ย
2.66 โดย เขานอนดึก มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.33 รองลงมาคือ ตองใชเวลานาน ถึงจะนอนหลับได คาเฉลี่ย 3.29 และ ลําดับ
ที่ 3 คือ นอนไมคอ ยหลับ หรือหลับไมลึก มีคาเฉลี่ย 2.80 ในขณะที่เพศหญิงมีสุขภาวะทางกายดานการนอนหลับพักผอน
อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.46 โดย เขานอนดึก มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.23 รองลงมาคือ ตองใชเวลานาน ถึงจะนอน
หลับได คาเฉลี่ย 3.14 และ ลําดับที่ 3 คือ นอนไมคอยหลับ หรือหลับไมลึก มีคาเฉลี่ย 2.72
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางกายดานโรคไมติดตอเรื้อรัง
เพศชาย (n = 155)
เพศหญิง (n = 189)
ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง
SD แปลผล
SD แปลผล
x
x
ทานมีความเครียดรุนแรงหรือปวยเฉียบพลัน
1.86 1.25
นอย
1.56 0.91
นอย
ทานมีความซึมเศรา ไมมีกําลังใจ
1.92 1.27
นอย
1.90 1.16
นอย
ทานมีปญหาเรื่องการรับประทานอาหาร (เคี้ยว
1.84 1.24
นอย
1.56 0.96
นอย
และกลืนลําบาก)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.42

0.77

นอย

1.80

1.18

นอย

1.65

1.00

นอย

รำไ
พพ
รรณ
ี

ทานมีปญหาเรื่องการไดยิน (ไดยินไมชัดเจน ใช
1.77 1.21
นอย
เครื่องชวยฟง)
ทานมีปญหาในการมองเห็น(สายตายาว มองไม
2.06 1.35
นอย
ชัด)
คาเฉลี่ยรวม
1.89 1.26
นอย
* 1.00 - 2.33 ระดับนอย, 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง, และ 3.68 - 5.00 ระดับมาก

จากตารางที่ 4 พบวา เพศชายมีสุขภาวะทางกายดานโรคไมติดตอเรื้อรังอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 1.89 โดย
มีปญหาเรื่องการไดยิน นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.77 ลําดับที่ 2 คือ ปญหาเรื่องการรับประทานอาหาร คาเฉลี่ย 1.84 และ
ลําดับที่ 3 คือ มีความเครียดรุนแรงหรือปวยเฉียบพลัน คาเฉลี่ย 1.86 ในขณะที่เพศหญิงมี สุขภาวะทางกายดา นโรค
ไมตดิ ตอเรื้อรังอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 1.65 โดย มีปญหาเรื่องการไดยิน นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.42 ลําดับที่ 2 คือ ปญหา
เรื่องการรับประทานอาหาร และ มีความเครียดรุนแรงหรือปวยเฉียบพลัน คาเฉลี่ย 1.56 ซึ่งหมายความวา กลุมตัวอยาง
ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีปญหาสุขภาวะทางกายดานโรคไมติดตอเรื้อรังอยูในระดับนอย ซึ่งเปนสิ่งที่ดี
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรดานเพศกับสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจั งหวั ด
ชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. ดานกิจกรรมทางกาย
2. ดานโภชนาการ
3. ดานการนอนหลับพักผอน
4. ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง

เพศชาย

x (S.D.)

3.70 (0.67)
3.51 (0.59)

2.66 (0.96)
1.89 (1.13)

x (S.D.)
3.62 (0.75)
3.25 (0.61)
2.46 (0.83)
1.65 (0.82)

ลัยร
า

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เพศหญิง

ชภัฏ

สุขภาวะทางกาย

t

P-Value

1.068

0.286

0.000*
0.035*
0.026*

4.047
2.114
2.242

จากตารางที่ 5 พบวา เพศแตกตางกัน มีผลทําใหสุขภาวะทางกายดานโภชนาการ, ดานการนอนหลับพั กผอน
และดานโรคไมติดตอเรื้อรัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มห
าวิท
ยา

ตารางที่ 6 วิเคราะหความแปรปรวนลักษณะทางประชากรดานอายุกับสุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางกาย
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
ดานกิจกรรมทางกาย
ระหวางกลุม
6.273
3
2.091
ภายในกลุม
168.082 340 .494
รวม
174.356 343
ดานโภชนาการ
ระหวางกลุม
2.471
3
.824
ภายในกลุม
126.469 340 .372
รวม
128.941 343
ดานการนอนหลับพักผอน
ระหวางกลุม
9.903
3
3.301
ภายในกลุม
263.116 340 .774
รวม
273.019 343
ดานโรคไมตดิ ตอเรื้อรัง
ระหวางกลุม
7.177
3
2.392
ภายในกลุม
321.969 340 .947
รวม
329.146 343

F
4.230

p
.006*

2.214

.086

4.265

.006*

2.526

.057
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รำไ
พพ
รรณ
ี

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบวา อายุแตกตางกัน มีผลทําใหสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดานกิจกรรมทางกายและด า นการนอนหลั บพั กผ อน แตกตางกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ LSD พบวา กลุมอายุต่ํากวา 20 ป
มีสุขภาวะดานกิจกรรมทางกายและดานการนอนหลับพักผอน ต่ํากวากลุมอายุ 20 – 29 ป

สรุปผลและอภิปรายผล

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
1. สุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวั ดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเปนรายดานพบวา ดานกิจกรรมทางกายอยูในระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ย 3.66 ดานโภชนาการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.37 ดานการนอนหลับพักผอนอยูในระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ย 2.55 และ ดานโรคไมติดตอเรื้อรังอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 1.76 จะเห็นไดวาภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุมตัวอยา งมีกิจกรรมทางกายอยูที่ระดับปานกลางเทานั้น ซึ่งอาจเป นผล
มาจากมาตรการตาง ๆ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของออกมาเพื่อปองกันการระบาดของโรคในวงกวาง ซึ่งกิจกรรมทางกายของ
กลุมตัวอยางที่ลดลงนั้นก็สอดคลองกับการศึกษาของ Chouchou, F., et al. (2021) ที่ทําการศึกษาความสําคัญของการ
นอนหลั บ และกิจกรรมทางกายที่มี ตอสุขภาวะภายใตมาตรการป ดเมื องในสถานการณ โควิ ด โดยผลการศึ กษาพบว า
กลุมตัวอยางมีสุขภาวะลดลง รอยละ 17 และมีกิจกรรมทางกายตอสัปดาหลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้ นยัง
พบว าระดับ ความเครี ย ดเพิ่ มสู ง ขึ้ น และการนอนหลั บ ก็ ทํา ได ยากขึ้ น อี ก ด ว ย เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การศึ ก ษา
ของ Suzuki, Y., et al. (2020). ที่ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางกายและปจจัยเสี่ยงของผูสูงอายุชาวญี่ปุ น
ในชุมชนระหวางการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ผลการศึกษาพบวา รอยละ 29.7 ของกลุมตัวอยางสามารถคงระดับ
ของกิจกรรมทางกายไวได และมีถึงรอยละ 43.7 ที่ระดับของกิจกรรมทางกายลดลงและมีเพียงแครอยละ 23.0 ที่ระดับ
กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ดังนั้นผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูฝกสอน ครู และผูปกครองควรใหคําแนะนํานักกีฬาอยาง
ใกลชิดเกี่ยวกับความรูดานสุขภาวะทางกายซึ่งการมีความรูเกี่ยวกับสุขภาวะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหนักกีฬารั กษา
ระดับของสุขภาวะทางกายใหคงอยูได จากการศึกษาของ จตุพร เหลืองอุบล, สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ และ จุฑานันท เจก
สันเทียะ (2562). ที่ศึกษาความสัมพันธของไขมันรางกายกับ ความรูเกี่ยวกับกิ จกรรมทางกายและโภชนาการในวั ยรุน
ตอนตน ผลการศึกษาพบวาความรูมีบทบาทสําคัญตอดัชนีมวลกาย ระดับการมีกิจกรรมทางกายและรอยละไขมันรางกาย
ในวัยรุนตอนตน และเมื่อสามารถเริ่มมีการผอนคลายมาตราการจากทางภาครัฐแลวจะเริ่มมีกิจกรรมทางกาย Füzéki, E.,
Groneberg, A and Banzer, W. (2020) แนะนําวา ภายใตสถานการณการแพรระบาดก็ควรมีการออกําลังกายกลางแจง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีสีเขียว และควรใหความสําคัญกับการเว นระยะหางอยางนอย 1.5 – 2 เมตร เพื่อรักษะ
ระดับของสมรรถภาพทางกายเอาไว นอกจากนี้ Woods, A, J., et al. (2020). ยังแนะนําวา เมื่อสามารถเริ่มมีกิจกรรม
ทางกายไดก็ควรเริ่มมีกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งโดยการหลีกเลี่ยงการนั่งเป นเวลานาน ๆ อาจใชการ
เคลื่อนไหวสั้น ๆ หรือใชการออกกําลังกายผานออนไลนหรือแอพลิเคชั่นในโทรศัพทมือถือ
2. ลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศแตกตางกัน มีผลทําใหสุขภาวะทางกายดานโภชนาการ, ดานการนอน
หลั บพั กผ อน และดานโรคไมติดตอ เรื้อรัง แตกตา งกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ 0.05 โดยเพศชายมีสุขภาวะ
ทางกายดานโภชนาการ, ดานการนอนหลับพักผอน และดานโรคไมติดตอเรื้อรัง มากกวาเพศหญิง โดยปจจัยดานเพศ
จัดเปนปจจัยโนมนําในพฤติกรรมการนอน (สุดารัตน ชัยอาจ และ พวงพยอม ปญญา, 2548) สอดคลองกับการศึกษา
ของ ปยาภรณ ตุมนาค และคณะ (2563). ที่ทําการศึกษาภาวะโภชนาการและปจจัยที่มีความสัมพันธตอภาวะ โภชนาการ
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสัมพั นธ ตอภาวะโภชนาการ คือ เพศ การไปซื้อ
อาหารที่ตลาดนัด และจํานวนมื้ออาหาร โดยเพศชายมีความเสี่ยงตอการมีภาวะโภชนาการเกินเปน 2.1 เทาของเพศหญิง
สําหรับลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุแตกตางกัน มีผลทําใหสุขภาวะทางกาย ดานกิจกรรมทางกายและดานการ
นอนหลับพักผอน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ LSD
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พบวา กลุมอายุตํา่ กวา 20 ป มีสุขภาวะดานกิจกรรมทางกายและดานการนอนหลับพักผอน ต่ํากวากลุมอายุ 20 – 29 ป
อาจมีสาเหตุมาจาก พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารจะเปลี่ยนแปลง
ตามการเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมและป จ จั ย ต า งๆ เชน เพศ อายุ ความรู ฐานะทางเศรษฐกิ จ สั งคม ศาสนา และ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี พฤติก รรมการบริ โ ภคอาหาร โดยทั่ ว ไปจะเริ่ ม ต นจากที่ บ า น โดยวั ยเด็ กจะได รับ อิ ท ธิ พ ล
จากครอบครัวในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับอาหาร ไดแก รสชาติอาหาร การประกอบอาหาร เปนตน เมื่อเขาสูวัยเรียนจะเริ่ม
ไดรับอิทธิพลจากเพื่อน เอกสาร ตํารา และสังคมแวดลอม (ประหยัด สายวิเชียร, 2547 อางถึงใน ปยาภรณ ตุมนาค และ
คณะ, 2563) โดยปจจัยที่สงผลตอ พฤติกรรมการบริโภคอาหารสามารถจําแนกได 2 ประเภทใหญๆ ไดแก ปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน เชน เพศ วัย ความรูหรือทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เปนตน (นิติยา เพ็ญศิริ
นภา, 2553 อา งถึงใน ปยาภรณ ตุมนาค และ คณะ, 2563) และอี กเหตุผลหนึ่งอาจเป นเพราะนั กกี ฬาเพศหญิ งนั้ น
ตองการควบคุมปริ มาณพลังงานเพื่อ ไมใหไดรับ พลังงานเกินความจําเปน สอดคล องกั บการศึ กษาของ ทัศนา ศิริ โชติ
(2557). ที่ทําการศึกษา ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนั กศึ กษา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีเพศ สาขาวิชาที่ศึกษา ลักษณะการอยูอาศั ย รายไดเฉลี่ ยตอ เดือนของครอบครั ว
และแหลงความรูเรื่องเรื่องการบริโภคอาหาร ตางกัน มีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับสุขภาวะทางกายอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน และระดับนอย 1
ดาน ซึ่งผูที่เกี่ยวของควรหาวิธีการแนะนํานักกีฬาในการรักษาระดับของสุขภาวะทางกายทั้ง 4 ดานผานชองทางออนไลน
เพื่อใหนักกีฬาเพิ่มระดับสุขภาวะทางกายใหมากขึ้น
2. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผทู ี่เกี่ยวของกันนักกีฬาไมวาจะเปนผูฝกสอน หรือ ครู อาจารยตองใหความรูเกี่ยวกับ
สุขภาวะทางกายและวิธีการดูแลสุขภาวะทางกายแกนักกีฬาอยางใกลชิดเพื่อใหนักกีฬาสามารถดูแลตัวเองไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
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เอทานอลจากบัวหลวง
Antioxdation Activity and Total Phenolic Content from Ethanol Extracts
of Nelumbo nucifera Gaertn
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหปริมาณและชนิดของกลุมสาระสํา คัญที่เปนองคประกอบทางเคมี
ในบั วหลวง 2) ศึกษาประสิทธิภาพการตานอนุ มูลอิ สระของสารสกั ดบัว หลวง 3) เปรี ยบเที ยบฤทธิ์ต านอนุ มูลอิ ส ระ
ในสวนประกอบของบัวไดแก เกสร ฝกออน และกลีบดอก โดยทําการสกัดสารจากสวนประกอบของบัวหลวงไดแก เกสร
ฝกอ อน และกลีบ ดอก โดยวิธีการหมักดวยเอทานอล วิเคราะหหาปริ มาณสารสํ า คั ญ ไดแก ปริ มาณฟ นอลิกทั้งหมด
แทนนินทั้งหมด และฟวาโวนอยดทั้งหมดดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล สเปกโทรสโกป และทําการทดสอบฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบบัวหลวงดวยวิธี ดีพีพีเฮช ผลการวิจัยพบวา
1. สารสกัดหยาบบัวหลวง พบสารพฤกษเคมี 5 กลุม คือ ฟลาโวนอยด คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน และเทอรป
นอยดสารสกัดหยาบกลีบดอกของบัวหลวง มีปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงสุดเทากับ 156.660±0.56 mgGAE/g รองลงมา
ฝกออน และเกสร 90.728±0.09 และ 76.364±0.46 mgGAE/g ตามลําดับ สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลี บ ดอก
มี ป ริ ม าณแทนนิ น ทั้ ง หมดสู ง สุ ด เท า กั บ 844.255±0.07 mgTAE/g รองลงมาฝ ก อ อ นและเกสรดอกบั ว เท า กั บ
500.356±0.94 และ 83.383±0.49 mgTAE/g ตามลําดับ สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก มีปริมาณฟลาโวนอยด
ทั้งหมดสูงสุดเทากับ 0.9198±0.49 มิลลิกรัมตอมิลลิ ลิตร รองลงมา ฝกออน และเกสร เทากับ 0.8672±0.67 และ
0.0695±0.56 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ
2. สารสกัดหยาบบัวหลวงที่มีฤ ทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงสุดคือสารสกัดหยาบกลีบดอก โดยมี คา EC50 เท ากับ
0.046±0.07 mg/mL รองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา EC50 เทากับ 0.104±0.08 และ
0.134±0.24 mg/mL และมีคา IC50 มีคา IC50 สารสกัดหยาบกลีบดอก มีคา IC50 เทากับ 0.368±0.17 mg/mLรองลงมา
คือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา IC50 เทากับ 0.197±0.36 และ 0.153±0.22 mg/mLตามลําดับ
คําสําคัญ: สารสกัดหยาบ, สารตานอนุมูลอิสระ, ปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด, ปริมาณแทนนินทั้งหมด, บัวหลวง

Abstract

The objectives of this study were 1) to analyze the amount and kind of main chemical
constituents in lotus flower (Nelumbo nucifera Gaertn.), 2)to study the antioxidant efficiency of lotus
extract, and to compare the antioxidant activities of pollen, green pods and petals. These constituents
were extracted by ethanol maceration method. The study also emphasized the quantitative analysis
of the active substances which were total of phenolic content, tannins, and flavonoids by using an
ultraviolet-visible spectroscopy technique. Moreover, the antioxidant activity of lotus extracts were
tested using the DPPH method. The results were as follows.
1. According to the lotus crude extract, five group were found; flavonoids, coumarins, saponins,
tannins and terpenoids. The highest amount of total phenolic content was 156.660 mgGAE/g, followed
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by green pods 90.728 mgGAE/g and pollen 76.364 mgGAE/g. The total tannin concentration of the crude
ethanol extract from petals was 844.255 mgTAE/g, followed by green pods and lotus pollen at 500.356
and 83.383 mgTAE/g, respectively. Lotus flower petals had the highest amount of total flavonoid
concentration at 0.9198 mg/ml, followed by green pods and lotus pollen at 0.8672 mg/ml and 0.0695
mg/ml, respectively.
2. According to the lotus crude extract, the petal crude extract had the highest amount of
antioxidant activity at EC50 or 0.046 mg/ml, followed by green pod and pollen crude extract at EC50 or
0.104 and 0.134 mg/ml, the petal crude extract had the highest amount of antioxidant activity at EC50
or 0.368±0.17 mg/ml, followed by green pod and pollen crude extract at EC50 or 0.197±0.36 and
0.153±0.22 mg/ml respectively.
Keywords: crude extracts, antioxidant, total phenolic content, total tannin content, lotus flower
(Nelumbo nucifera Gaertn.)
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สารตานอนุมูลอิ สระมีความสํา คัญ ต อ กระบวนการออกซิ ไดซ สามารถยับ ยั้ งปฏิ กิ ริยาออกซิ เ ดชั น โดยใน
สิ่งมีชีวิตจะมีระบบการปองกันการทําลายเซลลและเนื้อเยื่อจากอนุมูลอิสระที่ประกอบดวยสารตานอนุมูลอิสระมากมาย
หลายชนิดที่ทําหนาที่แตกตางกันไป ซึ่งมีทั้งเอนไซมและไม เป นเอนไซม สารประกอบที่ละลายในน้ํา และสารประกอบ
ที่ละลายในไขมัน โดยสารตานอนุมูลอิสระเหลานี้มีกลไกการทํางานตานอนุมูลอิสระดวยกันหลายแบบ เชน ดักจับอนุมูล
อิ สระ (Radical Scavenging) การยั บ ยั้ งการทํ า งานของออกซิเจนที่ ข าดอิเ ล็ กตรอน (Singlet Oxygen quenching)
จั บ กั บ โลหะที่ สามารถเร งปฏิ กิ ริยาออกซิ เดชั นได (Metal Chelation) หยุ ดปฏิ กิริ ย าการสร า งอนุ มูลอิ ส ระ (Chain
Breaking) เสริมฤทธิ์ (Synergism) และยับยั้งการทํางานของเอนไซม (Enzyme Inhibition) ที่เรงปฏิกิริยาอนุมูลอิ สระ
เปนตน (สุรพงศ รัตนะ และบรรลือ สังขทอง, 2559) แหลงที่มาของสารตานอนุมูลอิสระมี 2 แหลง ไดแก สารตานอนุมูล
อิสระสังเคราะห (Synthetic Antioxidants) และสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ (Natural Antioxidants) ซึ่งสาร
ตานอนุมูลอิสระสังเคราะหเกิดจากการกระบวนการสังเคราะหทางเคมีโดยเปนสารประกอบจําพวกฟนอลิก ไดแก Propyl
Gallate, 2 - butylated hydroxyanisole, 3- butylate hydroxyanisole, BHT (ButylatedHydroxytoluene) แล ะ
Tertiary Butylhydroquinone สารสังเคราะหดังกลาวนิยมนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยับยั้งการเกิดปฏิ กิริ ยา
ออกซิเดชันของไขมันที่เปนสาเหตุท่ที ําใหอาหารมีกลิ่นสีและรสชาติเปลี่ยนแปลงไป สารสังเคราะหนี้มีสภาพคงตัวกวาสาร
ตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ แตมีขอจํากัดในดานความปลอดภัยในการบริโภคขณะที่สารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ
สามารถพบไดในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวซึ่งเปนไดทั้งเอนไซมวิตามินและสารอื่นๆ
บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. มีชื่อสามัญ วา Lotus มีหลายสายพั นธุคือ บัวปทุม บัวบุณทริก บัว
สัตตบงกช และบัวสัตบุตย บัวหลวงถือวาเปนราชินีแหงพื้นน้ํา มีการนํามาประกอบอาหารและสรรพคุณทางยาสมุนไพร
ของบัวหลวง สรรพคุณทางเภสัชวิทยามีการใชป ระโยชนในแทบทุ กสว นของบั วหลวง (สุ ดารั ตน หอมหวล, ม.ป.ป.)
ประโยชนทางสมุนไพรของบัวหลวงจึงมีอยูมากมายฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของบัวหลวงคือ มีฤทธิ์ตานเบาหวาน เกสรตัวผู
ยังมีฤทธิ์ยับยั้ง Rat Lens Aldose Reductase (RLAR) และ Advance Glycation and Products (AGE) โดยมีคา IC 50
48.30 และ 125.48 กรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ (Jung, 2008) ซึ่งการยั บ ยั้ง RLAR และ AGE มีผลตอการลดการเกิ ด
ภาวะเบาหวาน มีฤทธิ์ทําใหนอนหลับ และสารแอลคาลอยดที่ พบในบัว นํ า ไปทดลองกั บ หนู มีผลทํ าให ห นู นอนหลั บ
สารสกัดเมทานอลจากเหงาบัว ทําใหลดพฤติกรรมและกิ จกรรมต า ง ๆ ในสัตว โดยเพิ่ มการเกิ ด PentobarbitoneInduced Sleeping time ในหนูมีฤทธิ์ลดปวด และตา นการอั กเสบ สารแอลคาลอยด ท่ีพบในบั ว มีฤทธิ์ลดอาการปวด
และแก อั ก เสบสารสกั ด เมทานอลจากเหง า ในขนาด 200 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ กิ โ ลกรั ม และ 400 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ กิ โ ลกรั ม
ลดการอั ก เสบในหนู โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท า กั บ Phenylbutazone และ Dexamethasone ทั้ ง การทดสอบ
ในหลอดทดลอง และสัตวทดลอง (Jung, 2008) นอกจากนี้ยังมีการสารนําสกัดจากบัวหลวงมาใชประโยชนเปนสวนผสม
ในเครื่องสําอาง ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก โดยเฉพาะในผลิตภัณฑลดเลือนริ้วรอยและทําใหผิวขาว เนื่องจาก
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สารสกัดของบัวหลวงออกฤทธิ์กระตุนหรือยับยั้งการทํางานของเซลลและเนื้อเยื่อ หรือสวนประกอบของรางกายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบวา สารสกัดของบัวในสวนที่เปนเกสร และกลีบบัว จะมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง (สุรัตนวดี
วงค ค ลั ง เลอลัก ษณ เสถี ย รรั ตน แ ละ อรุ ณ พร อิ ฐ รัต น , 2557) โดยองค ป ระกอบของสารสกั ด เกสรดอกบั ว ได แ ก
Kaempferol, Kaempferol-3-O-β-D-glucopyranoside, Sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside มีคุณสมบัติในการ
กําจัดอนุมูลอิสระ หรือยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสชวยทําใหผิวขาว (จีรเดช มโนสรอย นรินทร โฆษิตสันติวงศ และอรัญญา
มโนสรอย, 2550)
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากบัวหลวง ไดแก
กลีบดอก เกสร และฝกออน ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มคุณคาใหกับสมุนไพรไทยและเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1.วิเคราะหชนิดของกลุมสารสําคัญที่เปนองคประกอบทางเคมีของสารสกั ดหยาบบัว หลวง ไดแก กลี บดอก
เกสร และฝกออน
2. ศึกษาประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบบัวหลวง
3.เปรียบเทียบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในสวนประกอบของบัวหลวงไดแก กลีบดอก เกสร และฝกออน

วิธีดําเนินการวิจัย
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การเตรียมสารสกัดหยาบจากบัวหลวง
นํากลีบดอก เกสร และฝกออน ของบัวหลวงจากนั้นนําไปตากในที่รมใหแหงแลวนําไปอบจนแหงเพื่อไลน้ําออก
ใหหมด จากนั้นชั่งน้ําหนักกลีบดอก เกสร และฝกออน อยางละ 150 กรัม เติมตัวทําละลายเอทานอล สกัดโดยการแชใน
ขวดโหลปดภาชนะทิ้งไว 6-7 วัน ที่อุณหภูมิหอง เมื่อครบกําหนด นําแตละสวนไปกรองแยกสารสกัดหยาบดวยผาขาวบาง
แลวกรอง โดยเครื่องกรองสุญญากาศ ผานกระดาษกรอง Whatman เบอร 42 นําสารที่สกัดไดมาระเหยตัวทําละลาย
ออก โดยใชเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Evaporator) ไดสารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก เกสร และ
ฝกออน ของบัว ชั่งน้ําหนักของสารสกัดหยาบของกลีบดอก เกสร และฝกออน และคํานวณรอยละของผลผลิต
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตน ในเกสร ฝกออน และกลีบดอกของบัวหลวง
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดหยาบสลัดน้ําโดยแบงการทดสอบสารทุติยภูมิ (secondary
metabolites) ออกเปน 10 กลุม ไดแก แอลคาลอยด ฟลาโวนอยด แอนทราควิโนน คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน โฟลบา
แทนนิน เทอรปนอยด สเตียรอยด และคารดิแอคไกลโคไซด โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (Ayoola et al.,
2008; Koleva et al., 2002) แตละการทดสอบทําการทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง ดังนี้
2.1 การตรวจสอบการตรวจสอบแอลคาลอยด
ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวยสารละลายกรดซัลฟวริก 15 ml (2%H2SO4) นําไปอุน 2-3 นาที กรอง
ของเหลวผลกรองนํ า ไปหยดน้ํ า ยาดราเจนดอร ฟ (Dragendorff’s reagent) ปรากฏตะกอนสี ส ม แดงแสดงว า พบ
แอลคาลอยด
2.2 การตรวจสอบฟลาโวนอยด (flavoniods)
ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวย 50% เอทานอล เขยากรองสวนที่ไมละลายออกนําของเหลวที่ไดจากการ
กรอง ใสลวดแมกนี เซียมชิ้นเล็กๆ ลงไป และหยดกรดไฮโดรคลอริกเขมขน เขยาแลวนําไปอุนบนเครื่องอังน้ํา 5 นาที
ถาสารละลายเปลี่ยนเปนสีเหลืองเขมแสดงวาพบฟลาโวนอยด
2.3 การตรวจสอบแอนทราควิโนน (anthaquinones)
ชั่งสารสกั ด 0.2 กรัม เติมสารละลาย 10% H2SO4 เขยานํา ไปอุน บนเครื่อ งอั ง น้ํ า 5 นาที กรองสว นที่
ไมละลายออก แลวปลอยใหสารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิหอง นําของเหลวที่ไดจากการกรองไปเติมสารละลายแอมโมเนีย
(10% NH3) เขยา ถาปรากฏสารละลายเปนสีชมพูแดงเกิดขึ้นแสดงวาพบแอนทราควิโนน
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2.4 การตรวจสอบคูมาริน (coumarins)
ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวย 50 % เอทานอล เขยา กรองสวนที่ไมละลายออก นําของเหลวที่ได จาก
การกรอง เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (6 M NaOH) เขยา ถ าสารละลายเปลี่ยนเป นสี เหลื องเข มแสดงว าพบ
คูมาริน
2.5 การตรวจสอบซาโปนิน (saponins)
ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม เติมน้ํากลั่น นําไปอุนบนเครื่อง อังน้ํา 5 นาที เขยาอยางแรง ถาปรากฏฟองถาวร
เกิดขึ้นในหลอดทดลองแสดงวาพบซาโปนิน
2.6 การตรวจสอบแทนนิน (tannins)
ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม เติมน้ํากลั่นปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร นําไปอุนบนเครื่องอังน้ํา 5 นาที กรองสวนที่ ไม
ละลายออก นําของเหลวที่ไดจากการกรองเติมสารละลายเฟอริคคลอไรด (1% FeCl3) จํานวน 5 หยด เขยา ถาปรากฏ
สารละลายสีเขียวดําหรือน้ําเงินดําแสดงวาพบแทนนิน
2.7 การตรวจสอบโฟลบาแทนนิน (phlobatannins)
ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม เติมน้ํากลั่น นําไปอุนบนเครื่องอังน้ํา 5 นาที กรองสวนที่ไมละลายออกนําของเหลว
ที่ไดจากการกรองเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (10% HCl) เขยา แลวนําไปอุนบนเครื่องอังน้ํา 5 นาที ถาปรากฏ
สารละลายเปนสีเขียวดําหรือน้ําเงินดําแสดงวาพบโฟลบาแทนนิน
2.8 การตรวจสอบเทอรปนอยด (terpenoids)
ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวยคลอโรฟอรม เขยา กรองสวนที่ไมละลายออก นําของเหลวที่ไดจากการ
กรอง คอยๆ เติมกรดซัลฟว ริ กเข มข นลงไป ถาปรากฏวงแหวนสี น้ํา ตาลตรงรอยตอ ระหว างชั้ นของสารสกั ดกั บ กรด
ซัลฟวริกแสดงวาพบเทอรปนอยด
2.9 การตรวจสอบสเตียรอยด (steroids)
ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวยคลอโรฟอรมเขยากรองสวนที่ไมละลายออกนําของเหลวที่ไดจากการกรอง
เติมกรดแกลเซียลแอซีติกเขยาแลวเติมกรดซัลฟวริกเขมขน ถาปรากฏสารละลายเปนสีน้ําเงินหรือน้ําเงินเขียวแสดงวา
พบสเตียรรอยด
2.10 การตรวจสอบคารดิแอคไกลโคไซด (cardiac glycosides)
ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวยคลอโรฟอรม เขยา กรองสวนที่ไมละลายออกนําของเหลวที่ไดจากการ
กรอง เติมสารละลายเฟอริกคลอไรด (1% FeCl3) เขยา เติม กรดแกลเซียลแอซีติก เขยาและคอยๆ เติมกรดซัลฟ วริ ก
เขมขน ลงไป ถาปรากฏวงแหวนสีน้ําตาลตรงรอยตอระหวางชั้นของสารสกัดกับกรดซัลฟวริกแสดงวาพบคารดิแอคไกล
โคไซด
การวิเคราะหหาปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและปริมาณแทนนินทั้งหมด ในกลีบดอก เกสร และฝกออน
เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกและแทนนินเขมขน 100 ppm และเจือจางจนมีความเขมขนเปน 0,
20, 40, 60 และ 80 ppm จากนั้นสรา งกราฟมาตรฐานกรดแกลลิ กและแทนนิ กนํ าสารละลายที่ เ ตรี ย มได ในแต ละ
ความเขมขนไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร (A760) หลังจากนั้นวิเคราะหปริมาณฟนอลิกทั้งหมด
ในสารสกัดหยาบแตละตัวอยา งและคํานวณหาปริม าณสารประกอบฟ นอลิกทั้ ง หมดในสารสกั ดหยาบแต ละตั ว อย า ง
ของกลีบดอก เกสร และฝกออน
การวิเคราะหหาปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดใน เกสร ฝกออน กลีบดอกของบัวหลวง
1. ชั่งสารสกัดหยาบแตละชนิดของกลีบดอก เกสร และฝกออน 10 มิลลิกรัม ละลายดวยตัวทําละลายเอทานอล
20 เปอรเซ็นต จากนั้น ปรับปริมาตร 5 มิลลิลิตร
2. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน ชั่งสารละลายมาตรฐานรูทีน 10 มิลลิกรัม เติมสารเอทานอล 80 เปอรเซ็นต
ปรับปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใหไดความเขมขน 0.05, 0.1 0.2, 0.4, 0.8 และ 1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
3. การหาปริมาณสารฟลาโวนอยดท้ังหมด สารละลายมาตรฐาน และสารละลายตัวอยางเกสร ฝกออน กลีบ
ดอก ของบัวปเปตมาอยางละ 1 มิลลิลิตร ใสขวดปรับปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 4 มิลลิลิตร ที่เวลา 0 นาที
เติมโซเดียมไนไตรต 5 เปอรเซ็นต ปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร เติมสารละลายอะลูมิเนียมคลอไรด 10 เปอรเซ็นต ปริมาตร 0.3
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มิลลิลิตร ที่เวลา 6 นาที เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 โมลาร ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํา กลั่ น
10 มิลลิลิตร นําไปวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงสูงสุดชวงความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร (A510)
การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกั ดหยาบกลีบดอก เกสร และฝกออน ดวยวิธี DPPH radical
scavenging
1. ชั่งสารมาตรฐาน BHT และ BHA 0.01 กรัม ปริมาตร 1.25, 2.50, 3.75, 5.00, 6.25 มิลลิลติ ร ปรับปริมาตร
สารละลายมาตรฐาน BHT และ BHA ที่มีความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มีความเขมขน 31.25, 65.5, 120,
250 และ 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ
2. ชั่งสารสกัดหยาบของกลีบดอก เกสร และฝกออน 0.01 กรัม ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร
ปรับปริมาตรความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ปเปตสารละลายของสารสกัดหยาบของกลีบดอก เกสร และฝก
ออน ที่มีความเขมข น 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มาปริมาตร 5, 10, 15, 20 และ 25 มิ ลลิ ลิตร และปรั บปริมาตร
สารสกั ด หยาบของกลี บ ดอก เกสร และฝกอ อ น ที่ มีความเข ม ข น 31.25, 65.5, 120, 250 และ 500 ไมโครกรั ม
ตอมิลลิลติ ร
3. ปเปตสารละลายมาตรฐาน BHTและ BHA ที่มีความเขมขนตางๆ ความเขมขนละ 500 ไมโครลิตร ลงใน
หลอดทดลอง เติม 0.1 มิลลิโมลาร DPPH ปริมาตร 500 ไมโครลิตร หลอดทดลองผสมใหเขากันดวยวัดคาการดู ดกลื น
แสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร และทําการทดลอง 3 ซ้ํา
4. ปเปตสารละลายของสารสกัดหยาบของกลีบ ดอก เกสร และฝกออน ที่มีความเขมขนตางๆ ความเข มข น
ละ 500 ไมโครลิตร ลงไปในหลอดทดลอง เติม 0.1 มิลลิโมลาร DPPH ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันวัดค า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร และทําการทดลอง 3 ซ้ํา
5. คํานวณหา %Scavenging
6. พล็อตกราฟหาคา EC50 เปรียบเทียบกับ BHA, BHT และสารสกัดหยาบของเกสร ฝกออน กลีบดอก กาน
ดอก และใบ ของบัวหลวง
%Scavenging = ในการรายงานคาจะรายงานคาเปน EC50 ซึ่งไดจากการสรางกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง
%Scavenging กับความเขมขนซึ่งความเขมขนที่ 50% Scavenging จะมีคาเปน EC50

มห
าวิท
ยา

ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดหยาบเอทานอลจากบัวหลวง
ตารางที่ 1 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดหยาบเอทานอลจากบัวหลวง
สาร
บัวหลวงแหลมแดง
พฤกษเคมี
เกสร
ฝกออน
กลีบดอก
แอลคาลอยด
x
x
x
√
ฟลาโวนอยด
√
√
แอนทราควิโนน
x
x
x
คูมาริน
√
√
√
ซาโปนิน
√
√
x
แทนนิน
√
√
√
โฟลบาแทนนิน
x
x
x
เทอรปนอยด
√
√
√
สเตียรอยด
x
x
x
คารดิแอคไกลโคไซด
x
x
x
หมายเหตุ
×
หมายถึง ตรวจสอบไมพบ

หมายถึง ตรวจสอบพบนอย
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จากตารางที่ 1 สารสกัดหยาบกลีบดอก เกสร และฝกออน พบวามีสารพฤกษเคมี 5 ชนิด คือ ฟลาโวนอยด
คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน และเทอรปนอยด
ผลจากสกัดสารจากกลีบดอก เกสร และฝกออน
ผลการสกัดจากกลีบดอก เกสร และฝกออน โดยวิธีการสกัดหยาบจากเอทานอล พบวาสารสกัดหยาบเกสร
ฝกออน และกลีบดอก ของบัวหลวงที่ไดมีลักษณะเหนียวหนืดสีเขียวเขม พบวาสารสกัดที่ไดจากการสกัดกลีบดอก เกสร
และฝกออน ดวยเอทานอล ไดน้ําหนักของสารสกัดแตละชนิดดังนี้ กลีบดอกเทากับ 33.18 กรัม คิดเปนรอยละ 22.12
เกสร เทากับ 6.36 กรัม คิดเปนรอยละผลผลิตเทากับ 4.24 ฝกออน เทากับ 1.65 กรัม คิดเปนรอยละผลผลิตเทากับ
3.46
ตารางที่ 2 ผลการหาปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบเอทานอลจากบัวหลวง
สารสกัด
ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด (mg GAE/g)
กลีบดอก
156.660±0.56
เกสร
76.364±0.09
ฝกออน
90.728±0.46

ชภัฏ

จากตารางที่ 2 สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก มีปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงสุดเทากับ 156.660±0.56
mgGAE/g รองลงมา ฝกออน และเกสร 90.728±0.09 และ 76.364±0.46 mgGAE/g ตามลําดับ จากผลการทดลอง
ดังกลาวจะพบวาสวนกลีบดอกบัวหลวงจะพบปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด

ลัยร
า

ตารางที่ 3 ผลการหาปริมาณแทนนินทั้งหมดของสารสกัดหยาบเอทานอลจากบัวหลวง
สารสกัด
ปริมาณแทนนินทั้งหมด (mg TAE/g)
กลีบดอก
844.255±0.07
เกสร
83.383±0.49
ฝกออน
500.356±0.94

มห
าวิท
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จากตารางที่ 3 พบว า สารสกั ด หยาบเอทานอลจากกลี บ ดอกมี ป ริ ม าณแทนนิ น ทั้ ง หมดสู ง สุ ด เท า กั บ
844.255±0.07 mgTAE/g รองลงมาฝกออนและเกสรดอกบัว เทากั บ 500.356±0.94 และ 83.383±0.49 mgTAE/g
ตามลําดับ จากผลการทดลองดังกลาวจะพบวาสวนกลีบดอกมีปริมาณแทนนินทั้งหมดสูงสุด
ตารางที่ 4 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดของสารสกัดหยาบเอทานอลจากบัวหลวง
สารสกัด
ปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด (มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
กลีบดอก
0.9198±0.49
เกสร
0.0695±0.56
ฝกออน
0.8672±0.67

จากตารางที่ 4 พบวา สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบ ดอก มี ปริ มาณฟลาโวนอยด ท้ัง หมดสูง สุ ดเท า กั บ
0.9198±0.49 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร รองลงมา ฝกออน และเกสร เทากับ 0.8672±0.67 และ 0.0695±0.56 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลติ ร ตามลําดับ จากผลการทดลองดังกลาวจะพบวาสวนกลีบดอกจะพบปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดสูงที่สุด
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สารสกัดหยาบฝก
ออน
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BHT

30.702
17.741
47.819
68.131
78.932
21.724
39.26
54.537
74.332
82.176
21.212
20.553
28.673
60.718
85.811
78.7036
84.0482
102.2971
149.0401
193.1381
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BHA

31.25
65.5
120
250
500
31.25
65.5
120
250
500
31.25
65.5
120
250
500
31.25
65.5
120
250
500

0.134±0.24
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สารสกัดหยาบเกสร
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดหยาบบัวหลวงเมื่อเทียบกับสารละลาย
มาตรฐาน BHT และ BHA
Concentration of Sample
EC50
IC50
Treatment
%Scavenging
(ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร)
(mg/mL)
(mg/mL)
สารสกัดหยาบกลีบ
31.25
33.47
ดอก
65.5
78.644
120
92.731
0.368±0.17
0.046±0.07
250
92.895
500
197.345

0.153±0.22

0.104±0.08

0.197±0.36

0.165±0.44

0.265±0.71

0.023±0.32

0.065±0.71

จากตารางที่ 5 จะพบวา สารสกั ดหยาบบัวหลวงที่ มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิ สระสู งสุ ดคือสารสกัดหยาบกลี บ ดอก
มีคา EC50 เทากับ 0.046±0.07 mg/mLรองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา EC50 เทากับ
0.104±0.08 และ 0.134±0.24 mg/mL และมีคา IC50 สารสกัดหยาบกลีบดอก มีคา IC50 เทากับ 0.368±0.17 mg/mL
รองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา IC50 เทากับ 0.197±0.36 และ 0.153±0.22 mg/mL
เมื่อเทียบกับสารละลายมาตรฐาน

สรุปผลและอภิปรายผล

สารสกัดหยาบเกสร ฝกออน และกลีบดอกของบัวหลวง พบวามีสารพฤกษเคมี 5 กลุม คือ ฟลาโวนอยด คูมา
ริน ซาโปนิน แทนนิน และเทอรปนอยด โดยทําการทดสอบทุติยภูมิโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (Ayoola et
al., 2008; Koleva et al., 2002) และสอดคลองกับงานวิจัยของธาริณี แดงนอย (2559) ไดศึกษาการทดสอบสารพฤกษ
เคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของบัวหลวงที่พบสารพฤกษเคมี คือ ซาโปนิน แทนนิน เทอรป นอยด ฟลาโวนอยด คูมาริน
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คารดิแอคไกลโคไซด และสเตียรอยด สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก มีปริมาณฟ นอลิกทั้ งหมดสูงสุดเท า กั บ
156.660±0.56 mgGAE/g รองลงมา ฝกออน และเกสร 90.728±0.09 และ 76.364±0.46 mgGAE/g ตามลํ าดับ
จากผลการทดลองดังกลาวจะพบวาสวนกลีบดอกบัวหลวงจะพบปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด สอดคลองกับงานวิจัย
ของธาริณี แดงนอย (2559) ไดศึกษาการทดสอบสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของบัวหลวงสารสกัดดังกลาวยังได
ศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม (8.96±0.51 ถึง 83.28±2.49 mg GAE/g crude extract) สารประกอบฟลาโว
นอยดรวม (3.76 ± 0.17 ถึง 36.95 ± 1.72 mg QE/g crude extract) และสารตานอนุมูลอิสระรวม (235.97±2.28
ถึ ง 1202.90±42.20 mg AE/g crude extract) และจากการศึกษาฤทธิ์ตา นอนุ มูลอิ สระดว ยวิ ธี DPPH freeradical
scavenging พบวาสวนสกัดจากกลีบดอกบัวหลวงสีขาว มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงสุด (94.95%) ที่ความเขมขน 0.250
mg/mL สารสกั ดหยาบเอทานอลจากกลี บ ดอกมีป ริ มาณแทนนิ น ทั้ ง หมดสู ง สุ ด เท า กั บ 844.255±0.07 mgTAE/g
รองลงมาฝกออนและเกสรดอกบัว เทากับ 500.356±0.94 และ 83.383±0.49 mgTAE/g ตามลําดับจากผลการทดลอง
ดังกลาวจะพบวา สวนกลีบดอกมีป ริมาณแทนนินทั้งหมดสูงสุ ดสอดคลองกับงานวิ จัยของ (Leite,& Dourado, 2013:
Lingkard, &Singlaton, 1977) สารสกัดหยาบบั ว หลวงที่มี ฤ ทธิ์ ตา นอนุ มู ลอิ ส ระสู ง สุ ด คื อ สารสกั ด หยาบกลี บ ดอก
มีคา EC50 เทากับ 0.046±0.07 mg/mLรองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา EC50 เทากับ
0.104±0.08 และ 0.134±0.24 mg/mL และมีคา IC50 สารสกัดหยาบกลีบดอก มีคา IC50 เทากับ 0.368±0.17 mg/mL
รองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา IC50 เทากับ 0.197±0.36 และ 0.153±0.22 mg/mL
สอดคลองกับรายงานของ รัตนา เฉลิมกลิ่นและคณะ (2553) ไดศึกษาสมบัติการตานอนุมูลอิสระของ บัวหลวง บัวผันและ
บัวสายในสวนของสารสกัดเอทานอลจากใบ กลีบดอก กาน เกสร และเหงา โดยเปรียบเทียบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสาร
สกัดโดยวิธี DPPH และวิธี ABTS กับสารมาตรฐาน Trolox หาปริมาณสารตา นอนุ มูลอิ สระของสารสกัดที่มีฤทธิ์ ต า น
อนุมูลอิสระสูงสารสกัดจากใบบัวหลวงกลีบดอกบัวผัน และกลีบดอกบัวสายมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด โดยวิธี DPPH
มีคา IC50 เปน0.4515±0.0635 mg/ml ,0.0284±0.0031 mg/ml และ 0.0306±0.0064 mg/ml ตามลําดับ วิธี ABTS
มีคา IC50 เปน 0.0697±0.0011 mg/ml, 0.0167±0.0002 mg/ml และ 0.0120±0.0004mg/ml ตามลําดับ สอดคลอง
กับงานวิจัยของสุรัตนวดี วงคคลังและคณะ ไดวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมลูอิสระดวยวิธี DPPH ผลการศึกษาพบวา กลีบบัว
หลวงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีที่สุด โดยมีคา EC50 ต่ําสุดคือ 16.32 µg/ml รองลงมาคือกานดอกเทากับ 17.98 µg/ml
รองลงมาคือ รังไขเทากับ 38.23µg/ml

ขอเสนอแนะการวิจัย
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การเปรียบเที ยบตัวทําละลายที่ใชใ นการสกัดหยาบบัว หลวงเพื่อให ได สารสกัดหยาบในปริมาณที่ มากและ
สามารถนําไปใชในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางอื่นๆมาพัฒนาผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิว แลวทดสอบประสิทธิภาพ
ทางเคมีและปพัฒนาเพื่อตอยอดในเชิงพาณิชยตอไป
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บทคัดยอ

ชภัฏ

งานวิจัย เรื่อง ฝุนตกจากแหลงกําเนิดในเขต อ. โกรกพระ จ. นครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความเขมขน
ของฝุ นตกจากแหล งกํา เนิด บริเวณอํ า เภอโกรกพระ จั ง หวั ดนครสวรรค การตรวจวั ดปริ ม าณการตกสะสมของฝุ น
โดย Dust fall container หลักการ ฝุนตกเปนการเก็บ ตัวอยางมวลสาร โดยใชเทคนิคเชิงกราวิเมตริก (Gravimetric)
หรือการตกตะกอน (sedimentation) เปนการเก็บรวบรวมอนุภาคที่มีมวลเพียงพอที่จะตกออกจากบรรยากาศโดยแรง
โนมถวงของโลก ในงานวิจัยนี้เก็บตัวอยาง จากจุดเก็บตัวอยางการตรวจวัดฝุนตกจากแหลงกําเนิดในเขตอําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุด การเก็บตัวอยางของฝุนตกจะใชวิธี Dust fall container ใชระยะเวลาในการเก็ บ
ตัวอยางระยะเเวลา 30 วัน ใชเวลาเก็บตัวอยางในชวงเดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2564 รวมทั้งสิ้นจํานวน 40
ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ที่ สถานีเก็บ ตัวอยางจุดเก็บตัวอยางที่ 8.โรงโมหินหน าองค การบริหารสวนตําบลนากลาง
จุดเก็บตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ มีความเขมขนฝุนตก ที่ 1121.35 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน
และ 1433.95 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน ตามลําดับ ความเขมขนชองฝุนตกในเดือนกุมภาพันธ เกินมาตรฐานฝุนตก
ที่ 133 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน
คําสําคัญ: ฝุนตก, แหลงกําเนิด, จังหวัดนครสวรรค
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The research title is the dust fall concentration of sources in Area of Krok Phra District, Nakhon
Sawan Province, aimed to study the concentration of dust fall collected form the area of Krok Phra
district, Nakhon Sawan Province according to principle of dust fall container, It collected mass samples
by using gravimetric techniques or precipitation or sedimentation of mass from atmosphere. This this
research, the dust fall samples were collected ten sampling points in Krok Phra District, Nakhon Sawan
Province. The dust fall samples were collected using the dust fall container method. The sampling
period took 30 days and took to months for a sampling point. The total of dust fall samples were forty
samples in period of January 2021 to April 2021. The result of research was that the concentration of
dust fall samples those sampled in February were exceeded the dust fall standard of 133 milligrams
per cubic meter per day at the sampling station point number 8. namely in front of Stone Mill at Na
Klang Sub District Administrative Organization and sampling point number 9. Mon Brick Factory at Bang
Ma Pho Sub district. The dust fall concentrations were 1121.35 milligrams per square meter per day
and 1433.95 milligrams per square meter per day, respectively.
Keywords: Dust fall, Sources, Nakhon Sawan province

บทนํา

ปจจุบันอําเภอโกรกพระ ตั้งอยูหางจากอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ไปทางทิศใต ตามทางหลวง
หมายแผนดินหมายเลข 3005 (นครสวรรค - โกรกพระ) เป นระยะทาง 18 กิโลเมตร มี พื้นที่ทั้ งหมด 291.19 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรรวมทั้งสิ้น 35,459 คน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 119.31 คน ตอตารางกิโลเมตร แบงการ
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ปกครองยอยออกเปน 9 ตําบล 65 หมูบาน อําเภอโกรกพระ มีศกั ยภาพโดดเดน ดานเกษตรกรรม ธรรมชาติ ศาสนสถาน
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศสวนใหญ เปนที่ราบลุมอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม ซึ่งประชากรหนาแนนและมี
แนวโนมการขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.50 ตอป มีการจราจรที่หนาแนน โดยมีทั้งรถจักรยายนต รถยนต
สวนบุคคล รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร รถบรรทุกวัสดุกอสรางและรถประจําทาง โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ
เชน โรงงานเผาอิฐมอญ โรงโมหิน ทาทราย(ทรายบก) ทาทราย(ทรายแมน้ํา) และกิจกรรมทางการเกษตรกรรม ปญหา
สิ่ ง แวดล อ มมี ผ ลทํ า ให เ กิ ดมลพิ ษ ทางอากาศ เช น ป ญ หาฝุ นละอองจากท อ ไอเสี ย มลพิ ษ ทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรม อําเภอโกรกพระ จัดเปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญ เนื่องจากอยูใกลอําเภอเมืองนครสวรรคและมีแนวเขตติดตอ
กับจังหวัดอุทัยธานี มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ของกิจกรรมการคมนาคมขนสง สินคา,วัสดุกอสราง,พืชผลทางการเกษตร
และการจราจร ซึ่ง การขยายตั ว เหล า นี้ ก อ ให เ กิ ดป ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ เนื่ อ งจากปริ ม าณฝุ น ละอองที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ตามการขยายตัวของเมือง ฝุนละอองที่เกิดขึ้นเหลานี้ กอใหเกิดการระคายเคืองของนัยนตาและมีผลทําใหทัศนวิสัยในการ
มองเห็นเสื่อมลง และเมื่อฝุน ละอองดูดซับโลหะ สารอินทรีย และสารอนินทรียไวที่ผิว ก็สามารถแปรสภาพเปนสารกรด
ไดเมื่อ รวมตัวกับละอองน้ําในอากาศไมวาจะเปนน้ําฝนหรือไอน้ําจะกอใหเกิดความเสียหายตออาคาร บานเรือน ทําให
เกิดความเดือดรอนรําคาญตอประชาชน ชึ่งฝุนตกมีน้ํา หนักมากตกลงและสรา งความเดื อดรอน ในเรื่องความสกปรก
การตรวจวั ดฝุนตกโดยใชภาชนะเก็บฝุน ตก (Dust Fall Jar Container) เปนการเก็ บรวบรวมอนุ ภาคสารที่มีน้ําหนั ก
เพียงพอที่จะตกออกจากบรรยากาศโดยแรงโนมถวงของโลก วิธีการเก็บตัวอยางนี้ไมตองใชแหลงสุญญากาศหรือระบบ
ตวงวัดปริมาณการไหล แตสามารถเก็บรวบรวมไดโดยใชภาชนะเก็บฝุนตก (Dust-Fall Jar Container) วิธีนี้เหมาะกับ
อนุ ภ าคขนาดใหญ จ นกระทั่ง ขนาดเล็ ก สุ ด 20-50 ไมครอน สามารถคํ า นวณหาความเข มข น ของฝุ น ตกในหน ว ย
mg/m2/day ไดการเก็บ โดยใชภาชนะไมมีฝาบนตั้งอยูบ นขาตั้ งบริ เวณที่ มี การวั ดความเขม ข นของฝุ น การออกแบบ
มีลักษณะเฉพาะของภาชนะแตกตางกันในแตละประเทศ มาตรฐาน ASTM กําหนดใหใ ช กระบอกซึ่งมีกานตั้ งดิ่ งและ
กนกระบอกแบนราบ และมีข นาดที่กําหนดไว มาตรฐานอังกฤษกําหนดใหมีตะขา ยกั น กรวยและขวดพรอมดวยขาตั้ ง
ดังแสดงใน มาตรฐานออสเตรเลียกําหนดใหเพียงกรวยแกวขนาด 15 เซนติเมตร ติดกับปากขวดแกวขนาด 4.5 ลิตร
ซึ่ งตั้ งอยู ในกระปอ งบนขาตั้งอยา งงาย โดยปกติ เราเติมน้ํ าในภาชนะดั ง กล า วเพื่ อ เก็ บ กั กฝุ น และเติม ยาฆา สาหรา ย
เพื่ อ ป องกันการเจริ ญ เติ บโตของสาหร ายในน้ํ า นั้ น ช ว งเวลาเก็ บ ตั ว อยา งปกติ ประมาณ 30 วั น เมื่ อ ถึ งกํ า หนดเวลา
เรากรองใบไม แมลงและวัตถุเจือปนอื่นๆ ออกจากตัวอยางกอนที่จะวิเคราะหหาขอมูลฝุนตก
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เพื่อศึกษาฝุนตกจากแหลงกําเนิดในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุดเก็บตัวอยาง
- จุดเก็บตัวอยางที่ 1. สถานีบริการน้ํามัน เสนทางสายอําเภอโกรกพระ – อําเภอทัพทัน
- จุดเก็บตัวอยางที่ 2. สถานีบริการประชาชนสี่แยกอําเภอโกรกพระ
- จุดเก็บตัวอยางที่ 3. สถานีบริการประชาชนสามแยกตําบลบางมะฝอ
- จุดเก็บตัวอยางที่ 4. สถานีบริการประชาชนสี่แยกสายเอเชีย-เขาทอง
- จุดเก็บตัวอยางที่ 5. ทาทรายตําบลโกรกพระ
- จุดเก็บตัวอยางที่ 6. ทาทรายตําบลบางประมุง
- จุดเก็บตัวอยางที่ 7. ทาทรายตําบลยางตาล
- จุดเก็บตัวอยางที่ 8. โรงโมหินหนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง
- จุดเก็บตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ
- จุดเก็บตัวอยางที่ 10 บริเวณที่ดินสวนบุคคลทําการเกษตรกรรม
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ขอบเขตการวิจัย จุดเก็บตัวอยางฝุนตกจากแหลงกําเนิด เขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค มีจาํ นวน 10
จุด ไดแก สถานีบริการน้ํามัน เสนทางสายอําเภอโกรกพระ – อําเภอทัพทัน สถานีบริการประชาชนสี่แยกอําเภอโกรก
พระ สถานีบริการประชาชนสามแยกตําบลบางมะฝอ สถานีบริการประชาชนสี่แยกสายเอเชีย-เขาทอง ทาทรายตําบล
โกรกพระ(ทรายบก) ทาทรายตําบลบางประมุง(ทรายบก) ทาทรายตําบลยางตาล(ทรายแมน้ํา) โรงโมหินหนาองค การ
บริหารสวนตําบลนากลาง โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ บริเวณที่ดินสวนบุคคลทําการเกษตรกรรม ศึกษาในชวง
ระยะเวลา มกราคม 2564 – เมษายน 2564 จุดเก็บตัวอยางการตกสะสมของฝุนในการวิจัยนี้เก็บตัวอยาง จากจุดเก็บ
ตัวอยางการตรวจวัดฝุนตกจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุด
ดังแสดงในที่ 1ไดแก จุดเก็บ ตัวอยางที่ 1. สถานีบริการน้ํามัน เสนทางสายอํา เภอโกรกพระ – อํา เภอทัพทัน จุดเก็ บ
ตัวอยางที่ 2. สถานีบริการประชาชนสี่แยกอําเภอโกรกพระ จุดเก็บตัวอยางที่ 3. สถานีบริการประชาชนสามแยกตําบล
บางมะฝอ จุดเก็บตัวอยางที่ 4. สถานีบริการประชาชนสี่แยกสายเอเชีย-เขาทอง จุดเก็บตัวอยางที่ 5. ทาทรายตําบล
โกรกพระ จุดเก็บตัวอยางที่ 6. ทาทรายตําบลบางประมุง จุดเก็บตัวอยางที่ 7. ทาทรายตําบลยางตาล จุดเก็บตัวอยาง
ที่ 8. โรงโมหินหนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง จุดเก็บตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ และจุด
เก็บตัวอยางที่ 10 บริเวณที่ดินสวนบุคคลทําการเกษตรกรรม

ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอยางฝุนตก ในเขตอําเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุด
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การเก็บตัวอยางของฝุนตกจะใชอุปกรณ Dust fall Jar ใชระยะเวลาในการเก็บตัวอยางระยะเวลา 30 วัน ใชเวลา
เก็บตัวอยางทั้งหมดสี่เดือน รวมทั้งสิ้น 40 ตัวอยาง โดยจํานวนการเก็บตัวอยางและวันที่ทําการเก็บแลวนํามาวิเคราะห
หาปริ ม าณฝุ น ตก การเก็ บ ตั ว อย า งฝุ น ตก ฝุ น ตกเป นการเก็ บ ตั ว อย า งมวลสาร โดยใช เ ทคนิ ค เชิ ง กราวิ เ มตริ ก
(Gravimetric) หรือการตกตะกอน (sedimentation) เปนการเก็บ รวบรวมอนุ ภาคที่มีมวลเพียงพอที่จ ะตกออกจาก
บรรยากาศโดยแรงโนมถวงของโลก อุปกรณสําหรับเก็บตัวอยางฝุนตก ประกอบดวย ถังเก็บตัวอยาง เปนถังพลาสติก
มีกรวยอยูดานบนถังพลาสติกโดยขนาดเสนผานศูนยกลางของกรวยประมาณ 20 เซนติเมตร สูง 37 เซนติเมตร ขาตั้งขวด
เก็บตัวอยาง ประกอบดว ยทอPVC.ชั้น 13.5 ยาวประมาณ 1.5 เมตรมีเ กลี ยวตอ กับ ตะแกรงสําหรับ วางถังพลาสติ ก
และฐานคอนกรีต แสดงในภาพที่ 2 วิธีการเก็บตัวอยาง นําอุปกรณเก็บตัวอยางไปวางในจุดที่ตองการเก็บตัวอยาง โดยมี
หลักเกณฑคือ ตองอยูหางจากแหลง กําเนิ ดมลพิษ ตา งๆ อยา งนอย 50 เมตร ตามแนวราบโดยรอบไมมีกํา แพงหรื อ
สิ่งกีดขวางอื่นใดอยางนอย 10 เมตร สูงจากพื้นอยางนอย 1.5 เมตรโดยปกติ จะวางไวตลอดชวง 30 วัน ควรมีการบันทึก
สภาพอากาศจากนั้นเก็บถังพลาสติกไปวิเคราะหตอในหองปฏิบัติการโดยควรปดฝาภาชนะเก็บฝุนใหสนิท
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ผลการตรวจวัด ความเข มขนของฝุ นตก ที่เก็บ ตั ว อย า งดว ยเครื่ อ งเก็ บ ตัว อยา งฝุ นตก (Dust Fall Jar
Container) ตรวจวัดฝุนตกจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํา นวน 10 จุ ด
ดังแสดงในรูปที่ 1ไดแก จุดเก็บตัวอยางที่ 1. สถานีบริการน้ํามัน เสนทางสายอําเภอโกรกพระ – อําเภอทัพทัน จุดเก็บ
ตัวอยางที่ 2. สถานีบริการประชาชนสี่แยกอําเภอโกรกพระ จุดเก็บตัวอยางที่ 3. สถานีบริการประชาชนสามแยกตําบล
บางมะฝอ จุดเก็บตัวอยางที่ 4. สถานีบริการประชาชนสี่แยกสายเอเชีย-เขาทอง จุดเก็บตัวอยางที่ 5. ทาทรายตําบล
โกรกพระ จุดเก็บตัวอยางที่ 6. ทาทรายตําบลบางประมุง จุดเก็บตัวอยางที่ 7. ทาทรายตําบลยางตาล จุดเก็บตัวอยาง
ที่ 8. โรงโมหินหนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง จุดเก็บตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ และจุด
เก็บตัวอยางที่ 10 บริเวณที่ดินสวนบุคคลทําการเกษตรกรรม สามารถสรุปไดดังนี้ ผลการวิจัยพบวาความเขมขนฝุนตก
มีคาต่ําสุดที่ 16.13 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอ วัน ที่สถานีบ ริเวณที่ดินสว นบุคคลทําการเกษตรกรรม เดือ นมกราคม
ค า ความเข ม ข นฝุ น ตกสู ง สุ ด ที่ 1433.95 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ตารางเมตรต อ วั น ที่ โ รงงานเผาอิ ฐ มอญตํ า บลบางมะฝ อ
เดือนกุมภาพันธ ความเขมขนชองฝุนตกในเดือนกุมภาพันธ เกินมาตรฐานฝุนตกที่ 133 สถานีเก็บตัวอยางจุดเก็บตัวอยาง
ที่ 8. โรงโมหินหนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง จุดเก็บตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ มีความ
เขมขนฝุนตก ที่ 1121.35 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน และ 1433.95 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน ตามลําดับ แสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลความเขมขนฝุนตก ในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุด
จุดเก็บ
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
ตัวอยาง พี
ฝุนตก
พี
ฝุนตก
พี
ฝุนตก
พี
ฝุนตก
2
2
2
ที่
เอช (mg/m /day) เอช (mg/m /day) เอช (mg/m /day) เอช (mg/m2/day)
1
7.44
32.26
6.68
59.91
6.23
71.43 6.17
27.65
2

6.95

84.49

7.37

116.74

6.17

59.14 6.24

32.26

3

7.45

158.22

7.25

124.42

6.16

46.85 6.15

16.13
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176.65

7.40

170.51

5

7.93

121.35

8.51

98.31

6

6.75

92.17

7.63

168.97

7

6.63

167.43

8.30

248.85

8

6.41

92.17

7.91

1121.35

9

6.45

49.16

7.78

1433.95

10

7.43

16.90

6.37

32.26
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25.35 6.79
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4

6.63

43.01 6.73

23.04

5.18

63.75 7.19

16.90

5.36

39.94 7.31

46.85

5.37

59.91 7.35

43.78

5.86

33.03 6.78

51.46

4.88

26.88 8.32

53.76
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งานวิจัย นี้เก็บตัวอยาง จากจุดเก็บตัวอยางการตรวจวัดฝุนตกจากแหลงกําเนิดในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 10 จุด การเก็บตัวอยางของฝุนตกจะใชวิธี Dust fall container ใชระยะเวลาในการเก็บตัว อย าง
เวลา 30 วัน ใชเวลาเก็บตัวอยางในชวงเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 40 ตัวอยาง ผลการวิจัย
พบว าความเข มขนฝุนตกมีคา ต่ํ าสุดที่ 16.13 ไมโครกรั ม ต อ ลูกบาศ กเมตร ที่ สถานี บ ริ การประชาชนสามแยกตํ าบล
บางมะฝอ เดือนมษายน คาความเขมขนฝุนตกสูงสุดที่ 1433.95 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ที่โรงงานเผาอิฐมอญ
ตําบลบางมะฝอ เดือนกุมภาพันธ ความเขมขนชองฝุนตกในเดือนกุมภาพันธ จํานวนตัวอยางแปดตัวอยางในยี่สิบตัวอยาง
คิดเปนรอยละสี่สิบที่จํานวนตัวอยางเกินมาตรฐานฝุนตกที่ 133 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สถานีเก็บตัวอยางจุดเก็บ
ตัวอยางที่ 8. โรงโมหินหนาอบต.นากลาง จุดเก็บตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ มีความเขมขนฝุนตก
ที่ 1121.35 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 1433.95 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ไมโครกรัมตอลูกบาศ ก
เมตร นําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยทีผานมาพบวา งานวิจัยนี้มีความเขมขนฝุนสูงกวาเมื่อเทียบกับงานวิ จัย
สถานีวัดฝุนตกบริเวณริมถนนหนาวัดหนองโรง อ เมือง นครสวรรค มีคาความเขมขนฝุนตก 147 และ 136 มิลลิกรัม
ตอตารางเมตรตอวัน ตรวจวัดเมื่อเดือน ธันวาคม ป 2561 ถึง มกราคม ป 2562 มีคาเกินคามาตรฐานของมาเลเซีย 133
มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน เนื่องจากประเทศไทยไมมีคา มาตรฐานฝุนตก (ธนเดช เยี่ยงยงค, 2562) และนําผลการวิจัย
เปรี ยบเที ยบริมถนนในเมื อ งพิ ษ ณุโ ลกมี คา ต่ํ าสุดที่ 41.19 ไมโครกรัม ต อ ลูกบาศ กเมตร สู ง สุ ด 196.4 ไมโครกรั ม ต อ
ลูกบาศกเมตร (กั ญจนรัฐ ชมชื่น, 2558 ) และผลการวิจัยจากฝุนตกจากพื้นที่ป ลูกออย ของอํ าเภอศรีสัชนาลั ย และ
อําเภอสวรรคโลก จังวัดสุโขทัย มีคาฝุนตกคาเฉลี่ย ที่ 138 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สูงสุดที่ 589 ไมโครกรัมตอลูก
บาศกเมตร (ศุภชัย เครือศิริ และคณะ, 2554) และงานวิทยานิพนธของขวัญฤทัย ทองบุญฤทธ ความเขมขนของฝุ นตก
จากแหลงกําเนิดที่มีคาความเขมขนสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บอฝงกลบขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ทุงนาและคลังน้ํามันดิบ
โดยมีคาความเขมขนของฝุนตกเฉลี่ยซึ่งเก็บตัวอยางในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง เดือนตุลาคม 2553 มีคาเฉลี่ ย
เทากับ 306, 223 และ 137 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน ตามลําดับ แหลงกําเนิดที่แตกตางกันของจุดเก็บสามารถบอก
ถึงความเขมขนของฝุนตก และในฤดูแลงจะมีฝุนตกสูงกวาในฤดูฝน กลาวในวิทยานิพนธของขวัญฤทัย ทองบุญฤทธ

ขอเสนอแนะการวิจัย

ฝุนตกความเขมขนเกินมาตรฐาน ควรทําการศึกษาแหลงที่มาและ ลดฝุนจากแหลงกําเนิด สามารถศึกษาที่มา
และสามารถทําการศึกษา องคระกอบธาตุในฝุน และ สามารถศึกษาโลหะหนักในฝุนตก ซึ่งงานวิจัย ที่ผานมาพบวาโลหะ
หนักพบมากในเถา จากการเผาใบไมในปา (Pajaree Thonganit, 2017) และสามารถนํา ผลการวิ จัยธาตุใ นฝุนละออง
ขนาดเล็กจากตางประเทศมาเปรียบเทียบดวย (Park, E. J., et al, 2008)
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การวิ จัย นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค (1) ประเมิ นบริ ก ารสาธารณะและสภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ สั ง คมผู สู งวั ย และ
(2) ศึกษาความต อ งการบริ การสาธารณะที่ เ อื้อ ต อ สั งคมผู สูง วั ย โดยใช กลุ ม ตัวอยา งคื อ ผู สูงวัยหรื อ ตั ว แทนสมาชิ ก
ในครอบครัวที่มีผูสูงวัย จํานวน 400 ตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยางเปนแบบหลายขั้นตอน กําหนดกลุมตัวอยางตามชุ มชน
จํานวน 10 ชุมชน และเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ข อมูลคือ คา เฉลี่ ย คา รอ ยละ และคา สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สวนวิ จัยเชิงคุณภาพใชการวิ เคราะห ขอมู ลเชิ งตรรกะ
ผลการศึกษาพบวา การประเมินบริการสาธารณะและสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอสั งคมผูสูงวั ยในเขตเทศบาลนครยะลา
มีทรัพยากรสําคัญที่สนับสนุนคือ เจาหนาที่ดูแลและจัดกิจกรรมใหกับผูสูงวัย มีการประชาสัมพันธและรวมกลุมเพื่อจัด
กิ จกรรมสํ าหรับผูสูงวัย มีคา เฉลี่ยเทา กับ 2.76 (จากคะแนนเต็ ม 3 คะแนน) สภาพแวดล อมส วนบุ คคลมี ที่พักอาศั ย
เปนบานชั้นเดียว รอยละ 64.2 การนอนพักจะนอนบนเตียง รอยละ 82.0 หองน้ําหองสวมเปนแบบโถนั่งชักโครก/ราดน้ํา
รอยละ 75.0 สวนอุปกรณสําหรับยึดเกาะภายในบานสวนใหญเปนราวบันได รอยละ 87.9 รองลงมาเปนราวในห องน้ํ า
รอยละ 41.9 สภาพปญหาดานชีวิตความเปนอยูของสังคมผูสูงวัยเปนวัยที่มีภาระหนี้สินสวนตัว รอยละ 41.3 ปญหาดาน
สิ่งแวดลอมสวนใหญเปนขยะมูลฝอยทั่วไป รอยละ 18.5 รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศ/ฝุนละออง/หมอกควัน รอยละ
18.0 ความตองการดานการจัดการสภาพแวดลอมที่เหมาะสําหรับการดํารงชีพของสังคมผูสูงวัยมีความตองการชองทาง
พิเศษใหบ ริการสํา หรับ ผู สูงวัย มีคาเฉลี่ยเทา กับ 1.41 รองลงมาคือ สิ ทธิพิเศษ ดา นการลดหย อ นคารั กษาพยาบาล
ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของภาคเอกชนในกรณีฉุกเฉิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.45 สวนแนวทางการจัดสภาพแวดลอม
และพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัยในเขตเมืองภายใตบริบทพื้ นที่ชายแดนใต พบวา ควรมี การ
พัฒนาในรูปแบบของพื้นที่ภายในชุมชน โดยจัดใหเปนแหลงศูนยรวมของการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของผูสูงวั ย
เพื่อใชเปนสถานที่ในการทํากิจกรรมรวมกันภายในชุมชน การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณ
พื้นที่สาธารณะ เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับการออกกําลังกายและเปนพื้นที่พักผอนของผูสูงวัย และการจัดสภาพแวดลอม
ที่เปนปจจัยเอื้อตอการดํารงชีพของสังคมผูสูงวัย
คําสําคัญ: การพัฒนา, รูปแบบริการสาธารณะ, การจัดสภาพแวดลอม

Abstract

This objectives of this research were (1) assess public services and the environmental
management of contributes the aging society and (2) study needs to public services of contributes the
aging society. Using sample group is aging society or aging society family representatives from 400
sample. Multi-stage method the sample group was determined 10 communities and randomly selected.
The research tool was questionnaire. The statistics used in data analysis were mean, percentage and
standard deviation. The qualitative research section uses logical data analysis. The results of this
research showed that public services assessment and environmental management of contributes the
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aging society, Yala city municipality has resources to support the aging society in area. There are
community officials to take care and organize activities for the aging society, have publicity and group
together to organize activities for the aging society mean was 2.76 (score of 3 point), for the personal
environment, characteristics of the single-story dwellings was 64.2%, sleep in beds was 82.0%,
bathrooms and toilet were toilet bowls type/poured water was 75.0%, most of the devices for fixing in
the house were handrails was 87.9%, followed by a handrail in the bathroom was 41.9%, as for the
problem of living conditions of the aging society was 41.3%, of the aging society were burdened with
personal debt, most of the environmental problems were general solid waste was 18.5%, followed by
air pollution/dust/smog was 18.0%. The needs for environmental management suitable for the
livelihood of most of the aging society, most of them have a need for special channels to serve the
aging society mean was 1.41, followed by privileges such as a reduction in medical expenses in
hospitals/medical facilities of the private sector in case of emergency mean was 1.45. As for the
guidelines the environmental management and public service development model that of contributes
to the aging society in urban area under the context of the southern border, it was found that there
should be development in models form of an area within the body and mind of the aging society to
be used as a place for joint activities within the community of environmental management in the form
of increasing green areas in public areas to be used as an area for exercises and a relaxation area for
the aging society and setting up an environment management that is contributes to the aging society.
Keywords: Development, Public Service Model, Environmental Management

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

สังคมไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย โดยในป พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
มีจํานวน 11 ลานคน คิดเปนรอยละ 17 ของประชากรทั้งหมด 65.5 ลานคน (กรมสุขภาพจิต, 2562) ประเทศไทยกําลัง
จะกาวเขาสูสังคมผูอายุโดยสมบูรณ (aged society) มีจํานวยผูสูงอายุประมาณ 14.4 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นเกินรอยละ 20
ของประชากรทั้งหมด (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม, 2558) จากขอมูลสถิ ติผูสูงอายุ มีจํานวน 929 ลานคน หรือคิ ดเป น
รอยละ 12.5 ของประชากรทั้งหมด (สถานการณผูสูงอายุไทย, 2559) แตเมื่อพิจารณาในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทย
อยูลํ าดับสองรองจากประเทศสิงคโปรและมากกวาประเทศเวี ยดนาม (สถานการณผูสูงอายุ ไทย, 2559) ซึ่งแนวโน ม
ของประชากรโลกจะมีผูสูงวัยเพิ่มขึ้น อาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากรได และขณะเดียวกันการเจริญเติบโต
ของเมืองอยูในชวงของการเปลี่ยนผานจากชนบทที่ถูกพัฒ นาเปนเมืองเพิ่ มขึ้น สวนวิถีความเปนเมื องจะถู กแทรกแซง
จากความเจริญทางดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารตาง ๆ และความเปนเมืองไดมีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่ มี
ลักษณะทางกายภาพที่ควบคูไปกับความเจริญในดานอื่น ๆ เชน สิ่งสนับสนุนเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค
เปนตน แตประเด็นที่เกี่ยวของกับสุขภาวะดานสุขภาพในกลุมของผูสูงวัยนั้น ความเปนเมืองจัดเปนตัวบงชี้หนึ่งที่สํา คั ญ
ซึ่งนําไปสูผลของสุขภาพในกลุมผูสูงอายุ เนื่องจากสภาพรางกายเริ่มเขาสูวัยเสื่อมถอย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวรางกาย
การเปลี่ยนอิริยาบถหรือทาทาง เชน การลุกนั่ง การเดิน การลงนอน การยกของหรือหยิบจับสิ่งของตาง ๆ เริ่มมีความ
ยากลํ า บาก โดยเฉพาะกลุ ม ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพซึ่ ง จะส งผลต อ การใช ชี วิ ต ความเป น อยู ข องผู สู ง วั ย ดั ง นั้ น
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะทางกายภาพของเมืองตองพิจารณาเกี่ยวกับสุขภาวะและการจัดสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมสําหรับผูสูงวัย เพื่อใหผูสูงวัยสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางสะดวกและปลอดภัยในพื้นที่ที่เปนสาธารณะ
โดยอาศั ย หลั ก ของการสร า งความรู ความเข า ใจ และความตระหนั ก แก ส าธารณชนและหน ว ยงานทุ ก ภาคส ว น
สวนประเด็นของการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใหคนทุกชวงวัยสามารถใชประโยชนรวมกันอยางมี
ความสุข อีกทั้งยังมีการสงเสริมใหแกผูสูงวัยมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี และมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต ไดแก การจัด
สภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูสูงวัยไดออกกําลังกาย การจัดสภาพแวดลอมในพื้นที่ที่อยูอาศัยมีความเหมาะสมกับผูสูงอายุ
ตอการดําเนินชีวิต และการจัดสภาพแวดลอ มในพื้ นที่ที่เปนพื้น ที่สาธารณะเพื่ อเอื้ อประโยชน ตอสุ ขภาพของผู สูงวั ย
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ทั้งนี้ผูสูงวัยสามารถจัดสภาพแวดลอ มในพื้นที่ ที่อยูอาศัยในระดับครัวเรือนและชุ มชนได หรือ อาจได รับ การสนั บสนุ น
จากหนวยงานตา ง ๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ห รือ ชุมชน เพื่อใหผูสูงวัยได มี กิจกรรมอย างตอ เนื่องและรวมถึ งการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตที่ดีและเปนการสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบของการดูแลที่อาจเกิ ดขึ้น
ภายในบาน สถานพักฟน และโรงพยาบาลที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และครอบครัว รวมทั้งการพัฒ นา
ระบบการเงิน การคลังสําหรับการดูแลผูสงู วัย
รู ป แบบบริ ก ารสาธารณะ หมายถึ ง การบริก ารหรื อ กิ จ กรรมที่รั ฐ จั ด ทํ า ขึ้ นเพื่ อ ประโยชน ส าธารณะหรื อ
เพื่อตอบสนองความต องการของสวนรวม โดยเปนกิ จการที่อ ยู ในความอํานวยการหรื ออยู ในความควบคุ ม ของฝา ย
ปกครองที่จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชน อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหแกประชาชนและสรางการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับทองถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม
โดยมีหลักการที่เปนประเด็นสําคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการสาธารณะตองดําเนิ นการเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกสวนรวม สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น มีความเสมอภาค ความตอเนื่อง และความโปร งใส
ในการใหบริการ
การจัดสภาพแวดลอม หมายถึง การดําเนินงานจัดหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงวัย หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมให เปนพื้ นที่ที่ปลอดภั ยเหมาะสม
กับ การใชชีวิตประจํา วั นไมกอ ใหเกิดอันตรายกับ ผู สูงวัย โดยเน นการมี สว นร ว มของทุ กฝ า ยและการยอมรับ ในสิ ท ธิ์
ขั้นพื้นฐานที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงวัย ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยูอาศัย สิ่งอํานวยความสะดวกในชุ มชน รวมถึงพื้นที่
สาธารณะ
การเขาสูสังคมผูสูงวัยในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง มีประชากรในเขตเทศบาลนครยะลา
จํา นวน 60,617 คน ความหนาแนนของประชากร 3,200 คนตอ ตารางกิโลเมตร จํ านวนบาน 27,923 หลัง จํ า นวน
ครัวเรือน 25,475 ครัวเรือน (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครยะลา, 2562) และจากขอมูลจํานวนผูสูงวัย จํานวน
5,806 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2562) ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลตออัตราการพึ่งพึงในกลุมของผู
สูงวัย สวนวัยเด็กมีแนวโนมลดลงจึงตองมีความจําเปนที่ตองดูแลกลุมของผูสูงวั ย โดยเฉพาะการดูแลทางดา นสุขภาพ
สวั ส ดิ ก าร อาชี พ และรายได และการช ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด กรณี ข องการเจ็ บ ป ว ยแบบฉุ ก เฉิ น ภาระในการเลี้ ย งดู
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ความปลอดภัย เปนตน (ปราโมทย ปราสาทกุล, 2559) และรวมถึงสัดสวนของกลุมผูสูงวั ย
ในการเขาสังคมแบบรวมกลุม ติดบานมากกวาชุมชนอื่น ๆ ทั้งนี้ไดมีการสํารวจขอมูลของกลุมผูสูงวัยที่อยูอาศัยในเขต
เมืองเทศบาลนครยะลา เปนบุคคลที่มีองคความรูและประสบการณที่มีความหลากหลายทั้งทางดานสังคมและวัฒนธรรม
และรวมถึงมีหนวยงานของภาครัฐ และเอกชนไดเขามีบทบาทสําคัญในดานการดูแลสุขภาพของผูสูงวัย ไดแก การสงเสริม
คุ ณภาพชี วิต การดูแลและสงเคราะหผูสูงวัย ความตองการของผู สูงวั ย การเปลี่ยนแปลงสู สัง คมผู สูงวั ย ป ญ หาการ
สนับสนุนของครอบครัวที่ไมเพียงพอ เปนตน ดังนั้นภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยการจัดระบบโครงสรางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการสภาพแวดลอมหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับผูสูงวัย จึงสงผลใหมีการวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะและการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัยภายใตบริบทพื้นที่ชายแดนใตโดยการใชชีวิตที่เปนสุขและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่ อ ประเมินบริการสาธารณะและสภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ สั ง คมผู สูง วั ย ภายใต บ ริ บ ทพื้ นที่ ช ายแดนใต
กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
2. เพื่อศึกษาความตองการบริการสาธารณะที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัยภายใตบริบทพื้ นที่ชายแดนใต กรณีศึกษา
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยแบบผสมผสาน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ซึ่งประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูสูงวัยที่ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพกับทาง
เทศบาลนครยะลา จํานวน 5,806 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2562) โดยดําเนินการผานกลุมเปาหมาย
ที่สามารถให ขอมูลได คือ ผูสูงวัยหรือตัว แทนสมาชิ กที่ มี ผูสูงวั ย ขนาดกลุม ตัวอยางใช สูตรคํ า นวณของทาโรยามาเน
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 375 คน ดังนี้
𝑁
1 + 𝑁(𝑒)

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทาที่จะยอมรับเมื่อระดับนัยสําคัญ 0.05
𝑛 =

5,806
1 + 5,806(0.05)

ผลการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

= 374.21 คน หรือประมาณ 375 คน
แตคณะผูวิจัยไดดํา เนินการเก็บ แบบสอบถามเกิ นกวา จํา นวนที่ กํา หนดไว เพื่อปอ งกั นและลดความผิ ดพลาด โดยได
แบบสอบถามกลับคืนที่มคี วามสมบูรณและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล จํานวน 400 ชุด
2. วิ ธีการสุ มตั วอยา ง วิธีการสุ มตัว อยา งเป น แบบหลายขั้น ตอน คือ ขั้ นที่ 1 สุมตั วอยา งแบบแบง กลุ ม
ตามชุมชน โดยการคัดเลือกชุมชนแบบเจาะจง จํานวน 10 ชุมชน ประกอบดวย 1) ชุมชนการเคหะ 2) ชุมชนหนาศูนยแม
และเด็ก 3) ชุมชนหลังวัดเมืองยะลา 4) ชุมชนมุสลิมสัมพันธ 5) ชุมชนบานรม 6) ชุมชนเบญจมิตรสั มพั นธ 7) ชุมชน
สามัคคี 8) ชุมชนผังเมือง 4 9) ชุมชนคูหามุข และ 10) ชุมชนคุปตาสา และขั้นที่ 2 สุมตัวอยางแบบแบงกลุม โดยการ
จําแนกเปนประเภทตาง ๆ คือ แกนนําชุมชน ตัวแทนสมาชิกในครอบครัวที่มีผูสูงอายุ ตัวแทนผูสงู อายุจากชุมชน ตัวแทน
เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงวัย
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใชเครื่องมือในการวิ จัย
คือ แบบสอบถาม ทั้งที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดกลุมเปาหมายคือ แกนนําชุมชน ตัวแทนสมาชิกในครอบครัวที่มผี ูสูงอายุ ตัวแทนผูสูงอายุจาก
ชุมชน ตัวแทนเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงวัย โดยใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการและสนทนากลุม

มห
าวิท
ยา

การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะและการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสังคมผูสูงวั ย
ภายใตบริบทพื้นที่ชายแดนใต กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดผลการศึกษาดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป
ขอมูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป นเพศหญิง รอยละ 60.0 และเพศชาย รอยละ 40.0 อายุ
สวนใหญอายุระหวาง 51-59 ป รอยละ 32.8 รองลงมาคือ อายุระหวาง 60-69 ป รอยละ 29.8 การศึกษาสวนใหญระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 24.8 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา/เทียบเทา รอยละ 23.8 อาชีพสวนใหญมีอาชีพรับจาง รอยละ 28.6
รองลงมาคือ คาขาย ขาราชการ ประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 26.4, 11.9 และ 9.7 ตามลําดับ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนใหญต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท รอยละ 68.2 โรคประจําตัวสวนใหญไมมีโรคประจําตัว รอยละ 60.3 แตเมื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับโรคประจําตัวที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนโรคความดัน รอยละ 33.3 รองลงมาคือโรคเบาหวาน รอยละ 24.5
ความถนัด/ความสามารถพิเศษสวนใหญมีความถนัดในดานเกษตรกรรม รอยละ 34.5 รองลงมาคือ หัตถกรรม รอยละ
19.8 ลักษณะโครงสรางของครอบครัวสวนใหญอาศัยอยู กับ คูสมรสและบุ ตร รอยละ 29.0 รองลงมาคือ อาศัยอยู กับ
คู ส มรส บุ ต รและหลาน อยู กั บ คู ส มรสเท า นั้ น และอยู กั บ บุ ต รเท า นั้ น ร อ ยละ 26.3, 16.3 และ 13.5 ตามลํ า ดั บ
ความผูกพันในชุมชนสวนใหญเปนคนในพื้นที่ รอยละ 85.3 ระยะเวลาของการอยูอาศัยในชุมชนสว นใหญอาศัยอยู มา
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มากกวา 30 ป รอยละ 22.0 รองลงมาคือ อาศัยอยูระหวาง 6-10 ป ระหวาง 16-20 ป และระหวาง 11-15 ป รอยละ
18.9, 16.0 และ 15.0 ตามลําดับ
2. ประเมินบริการสาธารณะและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสั งคมผูสูงวั ยภายใตบริบทพื้นที่ ชายแดนใต
กรณีศกึ ษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
จากการสํา รวจพบวา สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสั งคมผู สูงวัยในลั กษณะของการอยู อาศั ย สวนใหญ
อยูอาศัยเปนแบบบานชั้นเดียว รอยละ 64.2 รองลงมาคือบานสองชั้น รอยละ 35.5 ลักษณะของการนอนพักสวนใหญ
นอนบนเตียง รอยละ 82.0 รองลงมาคือ นอนบนพื้น รอยละ 18.0 ลักษณะของหองน้ําหองสวมสวนใหญเปนแบบโถนั่ง
ชั กโครก/ราดน้ํ า รอ ยละ 75.0 รองลงมาคื อ ส วมซึม (นั่ ง ยอง ๆ) รอ ยละ 20.8 ส วนอุ ป กรณ เ กี่ ย วกั บ ราวสํ า หรั บ
การยึดเกาะภายในบา นสว นใหญ ไมมี รอยละ 69.0 แตถา มีสวนใหญเปนราวบั นได รอยละ 87.9 รองลงมาเปน ราว
ในหองน้ํา รอยละ 41.9
ในดา นการประเมินเกี่ ยวกับทรัพ ยากรเพื่ อสนั บสนุ นการดํา เนิ นงานดา นผู สูงวั ย พบว า ส วนใหญ
มีเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ เขามาดูและจัดกิจกรรมใหกับผูสูงวัยในชุมชน มีเจาหนาที่ของเทศบาลเขามามีบทบาท
สําคัญในดานของการประชาสัมพันธหรือชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานและการสงเสริมดานการดูแลผูสูงวัยเพื่อใหท ราบ
ขาวสารอยางตอเนื่อง และในชุมชนมีการรวมกลุมเพื่อจัดกิจกรรมสําหรับการดูแลผูสูงวัย มีคาเฉลี่ยเทากันทั้ง 3 ประเด็น
คือ มีคาเฉลี่ยเทากั บ 2.76 รองลงมาคือ ในชุมชนมีอาคารสถานที่ที่มีความพรอมสํา หรับ การดู แลผูสู งวั ย เชน สถานี
อนามัยหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่สามารถพักฟนได ในชุมชนมีเครื่องมือ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่มีความพรอมและเหมาะสมสําหรับการดูแล/จัดกิจกรรมใหกับผูสงู วัย มีคา เฉลี่ยเทากับ 2.41 และ 2.34 ตามลําดับ
ในดา นสภาพปญหาดานชีวิตความเปนอยู ของสังคมผูสูงวัย พบว า ส วนใหญมีภาระหนี้ สินส วนตั ว
รอยละ 41.3 รองลงมา ยาเสพติดในชุมชน/หมูบานที่อาศัยอยู มีภาระหนี้สินของครอบครัว รายไดของครอบครัวไมมั่งคง
มีภาระเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของคนในชุมชน รอยละ 38.8, 37.5, 36.5, 27.3 และ
27.0 ตามลําดับ ซึ่งอาจสงผลใหผูสูงวัยมีความวิตกกังวลกับเรื่องความเจ็บปวย กลัวการไมมีที่พึงพิง กลัวการที่ไมมีบุคคล
ในครอบครัวชวยเหลือเกื้อกูลหรือการใหความรักและความอบอุนและการเอาใจใสจากลูกหลาน เปนตน
ในดานสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมของสังคมผูสูงวัย พบวา สวนใหญเปนประเด็นของขยะมูลฝอย
ทั่วไป รอยละ 18.5 รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศ/ฝุนละออง/หมอกควัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น
รบกวน และมลพิ ษ ทางเสี ย ง/เสี ย งรบกวน ร อ ยละ 18.0, 14.3, 12.0 และ 11.5 ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจากการ
จัดสภาพแวดลอมบริเวณรอบบานควรเปนพื้นที่สําหรับการพักหยอนใจหรือเหมาะกับการทํากิจกรรมของผูสูงวัยโดยการ
จัดวางไมระเกะระกะหรือเปนที่ขาดความปลอดภัย
ในดา นการประเมินเกี่ยวกับ พฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวั นของสั ง คมผู สูงวั ย พบว า สวนใหญ
มีพฤติกรรมที่ทํา เปนประจํา คือ การอาบน้ําทํา ความสะอาดรา งกายวั นละ 2 ครั้ ง (เช า-เย็ น) มี คา เฉลี่ย เท ากั บ 2.92
รองลงมาคือ การลางมือกอนรับประทานอาหาร การลางมือหลังรับประทานอาหาร การทําความสะอาดที่อยูอาศัยทุกวัน
การทําความสะอาดหองน้ํา/หองสวมอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง การทําความสะอาดที่ประกอบอาหาร/ครัว มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.81, 2.81, 2.78, 2.78 และ 2.77 ตามลําดับ
3. ความต องการบริ การสาธารณะที่เ อื้ อต อสัง คมผูสูง วั ยภายใต บ ริ บ ทพื้น ที่ ชายแดนใต กรณี ศึกษา
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
จากการสํารวจความตองการบริการสาธารณะที่เอื้อตอสังคมผูสูงวั ย พบวา ความตองการดานการ
จัดการสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีพของสังคมผูสูงวัยสวนใหญ มีความตองการชองทางพิเศษสําหรับการ
ให บ ริ ก ารสํ า หรั บ ผู สู ง วั ย มี คา เฉลี่ ย เท า กั บ 1.41 รองลงมาคื อ สิ ท ธิ พิ เ ศษ เช น การลดหย อ นค า รั ก ษาพยาบาล
ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของเอกชนกรณีฉุกเฉิน สิทธิเบิกจายของขาราชการ ปายสัญลักษณบอกทาง/ปายคําเตือน
ตาง ๆ ความตองการที่เอื้อตอปจจัยพื้นฐานการดํารงชีพ และการมีพื้นที่สีเขียวสําหรับการทํากิจกรรมหรือพักผอนในพื้นที่
ตาง ๆ อยางเพียงพอและปลอดภัย มีคา เฉลี่ยเทากับ 1.45, 1.46, 1.56 และ 1.59 ตามลําดับ
4. แนวทางการจัดสภาพแวดลอมและพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัยในเขตเมือง
ภายใตบริบทพื้นที่ชายแดนใต กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
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มีรายละเอียดดังนี้

1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนโดยจัดใหเปนแหลงศูนยรวมของการดูแลสุขภาพรางกาย
และจิตใจของผูสูงวัย เนื่องจากสภาพรา งกายมีความเสื่อ มถอยไปจากสภาพปกติ ดั งนั้นควรมี สถานที่สําหรั บ การทํ า
กิจกรรมรวมกันภายในชุมชนเพื่อลดความทุกขที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสงผลใหจิตใจแจมใสที่เปนสุขเพิ่มขึ้น
2) การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ที่เปนพื้นที่สาธารณะ เพื่อใช
เปนพื้ นที่ สํา หรับ การออกกําลังกายและเป นพื้ นที่สํา หรับ การพั กผอ นของผู สูงวั ย อี กทั้งเป นการผ อนคลายและทํ า ให
อารมณแจมใส
3) การจัดสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยเอื้อตอการดํารงชีพของสังคมผูสูงวัย โดยจัดใหสภาพแวดลอมมี
ความปลอดภัยที่เปนภายในบานและนอกบานหรือชุมชนพื้นที่ที่อยูอาศัย

สรุปผลและอภิปรายผล

มห
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ยา
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ชภัฏ

การพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะและการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัยภายใตบริบทพื้นที่ชายแดน
ใต กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช กลุมตั วอยา งคือ ผูสูงวัยหรือตัว แทนสมาชิ กในครอบครั วที่มีผู สูงวั ย จํ านวน 400 ตัว อย าง วิ ธีการสุ มตั ว อย าง
เปนแบบหลายขั้นตอน กําหนดกลุมตัวอยางตามชุมชน จํานวน 10 ชุมชน และเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา การประเมินทรัพยากรในดานการดูแลผูสงู วัย สวนใหญเทศบาลนคร
ยะลามีระบบการดูแลผูสูงวัยโดยเจาหนาที่ของชุมชน ซึ่งเจาหนาที่ของชุมชนมีบทบาทเกี่ยวกับการประสานงานระหวาง
เทศบาลนครยะลากับผูสูงวัย จึงเปนปจจัยที่สําคัญในดานทรัพยากรที่เอื้อตอการดูแลผูสูงวัย ทั้งนี้ผลที่ไดมีความสัมพั นธ
กับขอมูลคือ เทศบาลนครยะลามีเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ ไดเขามามีบทบาทในการดูแลและจัดกิจกรรมใหกับผูสูง
วั ยภายในชุ มชน มีการประชาสัมพันธ หรื อ ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ นงานด า นการดู แลผู สูง วั ย เพื่ อ ให ท ราบข า วสาร
อยางตอเนื่อง และภายในชุมชนมีการรวมกลุมเพื่อจัดกิจกรรมสําหรับการดูแลผูสูงวัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของทักษิกา ชัชวรัตน และสุภาภรณ อุดมลักษณ (2560) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการสงเสริม
การดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของผูสูงอายุ ในประเด็นของ การสงเสริมกิจกรรมทางสังคม ไดแก การแสวงหาเพื่อนตางวัย
การทําสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การออกสังคม การรวมงานของชุมชนชมรมผูสูงอายุ มีผลให
ผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคาและมีความสุข การพัฒนาสิ่งใดก็ตามที่เปนแนวทางในการสงเสริมใหผูสูงอายุ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา มักจะไดรับการยอมรับและไดรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและสามารถนําไปใชได
จริ ง สภาพแวดลอ มที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัย เปนขอมูลสวนบุ คคลของแต ละครอบครัวพบวา ลักษณะของการอยู อาศัย
เปนบานชั้นเดียว รอยละ 64.2 ลักษณะของการนอนพัก จะนอนบนเตียง รอยละ 82.0 ลักษณะของหองน้ํา ห อ งส วม
เปนแบบโถนั่งชักโครก/ราดน้ํา รอยละ 75.0 อุปกรณเกี่ยวกับราวยึดเกาะภายในบานสวนใหญไมมีการติดตั้ง รอยละ 69.0
แตถามีการติดตั้งสวนใหญเปนราวบันได รอยละ 87.9 ซึ่งการใหความสําคัญเกี่ยวกับราวที่ใชสําหรับการยึดเกาะในกลุ ม
ของผูสูงวัยเพื่อใหผูสูงวัยสามารถชวยเหลือตนเองโดยการพยุงตัวเพื่อความสะดวกในการเดิ นขึ้นลงโดยเฉพาะอย างยิ่ ง
บันได ทั้งนี้บันไดในแตละขั้นควรมีขนาดและความสูงสม่ําเสมอ ไมชนั มากจนเกินไป และควรเลือกพื้นบันไดที่มีสีไมฉูดฉาด
ดูลายตา เพื่อชวยใหผูสูงวัยสามารถมองเห็นไดงาย รองลงมาเปนราวในหองน้ํา รอยละ 41.9 โดยเฉพาะราวจับบริ เวณ
โถนั่งเพื่อชวยในการพยุงตัวขณะลุกนั่งและเปนการลดการเกิดอุบัติเหตุ ของการลื่ นล มในห องน้ํา ซึ่ งจากการรายงาน
สถานการณผูสูงอายุของประเทศไทยสวนใหญพบปญหาการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่นลม โดยครึ่งหนึ่งลื่นลมมากกวา
หนึ่งครั้งรอยละ 40.0 ของการลื่นลมมักเกิดขึ้นภายในที่อยูอาศัย โดยเฉพาะบริเวณหองน้ํา/บันได สภาพปญหาดานชีวิต
ความเปนอยูของสังคมผูสูงวัย พบวา ปญหาดานชีวิตความเปนอยูของสังคมผูสูงวัยจะมีภาระหนี้สินสวนตัว รอยละ 41.3
รองลงมา ยาเสพติดในชุมชน/หมูบานที่อาศัยอยู มีภาระหนี้สินของครอบครัว รายไดของครอบครัวไมมั่งคง มีภาระเลี้ยงดู
สมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของคนในชุมชน รอยละ 38.8, 37.5, 36.5, 27.3 และ 27.0 ตามลําดับ
ซึ่งจากสภาพปญหาของการมีหนี้สินสวนตัวของผูสูงวัยนั้น ควรมีการวางแผนเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการสําหรับบุคคล
ในรุนตอไปกอนที่จะเขาสูสังคมผูสูงวัย ซึ่งสอดคลองกับทักษิกา ชัชวรัตน และสุภาภรณ อุดมลักษณ (2560) ที่ไดศึกษา
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การพัฒนาแนวทางการสงเสริมการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของผูสูงอายุ ในประเด็นของการสงเสริม ความเข ม แข็ ง
ด า นจิ ตใจ ไดแ ก มี ความเขา ใจและยอมรับ การเปลี่ย นแปลง มี ทั ศนคติ ท่ี ดี ต อชี วิ ต มี ความเชื่ อ มั่ นในความสามารถ
ของตนเอง มีความเบิกบานและสดชื่ น มีชีวิตชีวา มีความสงบสุข และการยอมรับ และเปนที่เคารพรั กของคนทั่ ว ไป
และสอดคล อ งกั บ อนุ ช า ม วงใหญ (2561) ที่ไ ด ศึกษาเกี่ ยวกับ แนวคิ ด และวิ ธี การ เพื่ อ การดํ า รงชีวิ ตอย า งมีคุ ณค า
ของผูสูงอายุ โดยใชวิธีการสงเสริมการมีงานทําใหกับผูสูงอายุตามความเหมาะสมในชุมชนเปนสิ่งที่สามารถสรางคุณคา
ใหกับผูสูงอายุ บทบาทของครอบครัว และการมีสวนรวมของหนวยงานในชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลความสุข
ทั้งทางดานรางกาย ทางดานจิตใจ ทางดานเศรษฐกิจ ความตองการทางสังคม และการเจ็บปวยและการรักษาพยาบาล
มากขึ้น ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมการใหความรักและความอบอุนภายในครอบครัวจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง และการ
สนับสนุนจากหน วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะดานกฎหมายและระเบี ยบใหกับ ผูสูงอายุสามารถมีงานทํา และมี รายได
สนับสนุนบางสวนจากหนวยงานของภาครัฐ สภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมของสังคมผูสูงวัย พบวา ปญหาดานสิ่งแวดลอม
ของสังคมผูสูงวัยสวนใหญเปนประเด็นของขยะมูลฝอยทั่วไป รอยละ 18.5 รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศ/ฝุนละออง/
หมอกควัน สวนใหญเปนฝุนจากรถบรรทุก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนสวนใหญมีแหลงกํ า เนิด
จากขยะมูลฝอย และมลพิษทางเสียง/เสียงรบกวนสว นใหญจากยานพาหนะ รอยละ 18.0, 14.3, 12.0 และ 11.5
ตามลําดับ ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวันของสังคมผูสูงวัย พบวา พฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวัน
ของผูสูงวัยสวนใหญมีพฤติกรรมที่ทําเปนประจําคือ การอาบน้ําทําความสะอาดรางกายวันละ 2 ครั้ง (เชา-เย็น) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.92 รองลงมาคือ การลางมือกอนรับประทานอาหาร การลางมือหลังรับประทานอาหาร การทําความสะอาดที่อยู
อาศัยทุกวัน การทําความสะอาดหองน้ํา/หองสวมอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง การทําความสะอาดที่ประกอบอาหาร/ครัว
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81, 2.81, 2.78, 2.78 และ 2.77 ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาจะเห็นไดวาผูสูงวัยมีการจัดการทางดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและเพื่อการดูแลสุขภาพทางดานกายภาพเปนสวนใหญ ควรเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงวัย
ความตอ งการบริการสาธารณะที่เ อื้อตอ สัง คมผู สูงวั ย พบวา ความต องการด านการจั ดการสภาพแวดล อ ม
ที่เหมาะสําหรับการดํารงชีพของสังคมผูสูงวัยสวนใหญมีความตองการชองทางพิเศษใหบริการสําหรับผูสูงวัย มีคาเฉลี่ ย
เทากับ 1.41 รองลงมาคือ สิทธิพิเศษ เชน การลดหยอนคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของภาคเอกชน
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น สิ ทธิเ บิกจ ายของข า ราชการ ป า ยสั ญลั กษณ บ อกทาง/ป า ยคํ า เตื อ นต า ง ๆ ความต อ งการที่ เ อื้ อ ต อ
ป จจั ยพื้ นฐานการดํา รงชีพ และการมีพื้ นที่สี เขีย วสํ า หรับ การทํ ากิ จ กรรมหรื อพั ก ผอ นในพื้ นที่ ตา ง ๆ อยา งเพี ย งพอ
และปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.45, 1.46, 1.56 และ 1.59 ทั้งนี้เนื่องจากกลุมของผูสูงวัยมีความตองการความสะดวก
และปลอดภัยตอการดํารงชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการจั ด สภาพแวดลอ มและพั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารสาธารณะที่ เ อื้ อ ต อ สั ง คมผู สูง วั ย พบว า ควรมี
การพัฒนาในรูปแบบของพื้นที่ภายในชุมชนใหเปนแหลงศูนยรวมของการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของผูสูงวัย เพื่อใช
เปนสถานที่ในการทํากิจกรรมรวมกันภายในชุมชน การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่
สาธารณะ เพื่ อ ใช เ ปนพื้ นที่สํ า หรับ การออกกํ าลัง กายและเปนพื้ น ที่ พัก ผ อ นของผู สูงวั ย และการจั ดสภาพแวดล อ ม
ที่เปนปจจัยเอื้อตอการดํารงชีพของสังคมผูสูง

ขอเสนอแนะการวิจัย

1) ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช
จากผลการวิ จั ย ในประเด็ น ดั ง กล า ว พบว า ผู สู ง วั ย มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพ
และคาใชจายที่เกิดขึ้น ดังนั้นตองมีการวางแผนการออมให แกผูสูงวั ยในรุนตอไป เพื่อใหผูสูงวัยมี คุณภาพชีวิตที่ ดีและ
ไมกอใหเกิดปญหาทางดานสังคมตามมา
2) ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรเพิ่มในประเด็นของการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัย
ทั้งที่มาจากปจจัยภายในและภายนอกของครอบครัว สูการนําไปจัดการดานคุณภาพชีวิตของผูสูงวัยที่มีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน
(2) ควรมีการเปรียบเทียบกลุมอายุของผูสูงวัยที่สามารถใชชีวิตไดปกติ กับผูสูงวัยที่ตองมีคนดูแลอยางตอเนื่อง
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เมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด
Chanee-Durian Seeds Chips
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บทคัดยอ

ชภัฏ

งานวิจัยเรื่องเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตมเมล็ดทุเรียน
ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดและเพื่อศึ กษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียน
พันธุชะนีทอด โดยกําหนดระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียนกอนนํามาทอดที่ 11, 12, 13, 14 และ 15 นาที นําผลิตภัณฑ
เมล็ดทุเรียนพั นธุชะนีทอดที่ไ ดมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด า นสี กลิ่น เนื้ อสั มผั ส รสชาติ และความชอบ
โดยรวม โดยนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรที่มีความรูดานอาหารจํานวน 30 คน ทําการทดสอบดวยวิธีการใหคะแนน
ความชอบ 1 – 9 (9 Point hedonic Scale) พบวาผูทดสอบใหคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวม
ของผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดที่ระยะเวลาตม 11 นาทีมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 7.86 คะแนน อยูใน
ระดั บ ชอบมาก นําผลิตภัณฑที่มาทดสอบการยอมรับ ของผูบริ โภคทั่วไป จํา นวน 100 คน ทํ าการทดสอบด วยวิ ธีการ
ใหคะแนนความชอบ 1-5 (Point hedonic Scale) พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับดานเนื้อสัมผัสมากที่สุดโดยมีคะแนน
เฉลี่ยอยูที่ 4.37 คะแนน ดานความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.24 คะแนน โดยอยูในระดับความชอบเดียวกั น
คือ ชอบมากที่สุด และผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดรอยละ 95 ของผูบริโภค
คําสําคัญ: เมล็ดทุเรียนพันธุชะนี, เมล็ดทุเรียนทอด และการตม
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This research on Chanee-Durian Seeds chips aimed to study the optimum time for boiling
durian seeds in the fried Chanee-Durian Seeds products and to study the consumers acceptance of the
fried Chanee-Durian Seeds products. The time treatments for boiling durian seeds before frying were
11, 12, 13, 14, and 15 minutes, respectively. Then, the fried Chanee-Durian Seeds products were
assessed for sensory quality in terms of color, odor, texture, taste, and overall preference. Thirty
students in the Home Economics course with food knowledge was tested using a scores of 1 to 9 on 9
point hedonic scale. Found that the test subjects gave the highest average sensory score in terms of
overall liking of the fried durian seed products at 11 min boiling time. With an average score of 7.86
points, it is the best score at a very like level. Then bring the most recognized products. To test the
acceptance of general consumers one hundred people were tested using a score of 1 to 5 on 5 point
hedonic scale. Found that consumers rated the texture the most, with an average score of 4.37. The
total score of the level of liking as most liked was an average score of 4.24, with and consumers
accepted the fried durian seed products by 95 percent of consumers.
Keywords: Chanee-Durian seeds, Durian seeds chips and Boiling

บทนํา

เมล็ดทุเรียน เปนสวนเหลือที่ถูกทิ้งภายหลังจากการบริโภคและการแปรรูปที่พบวามีจํานวนมากจากผลิตภัณฑ
ตาง ๆ เชน ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนอบแหง เปนตน จากการแปรรูปดังกลาวทําใหเกิ ดวัสดุ เหลือใช จาก
กระบวนการผลิตขึ้น เชน เปลือกและเมล็ดทุเรียน ซึ่งในทุเรียน 1 ผล จะประกอบดวยเปลือกรอยละ 58.56 เนื้อรอยละ
28.51 และเมล็ดรอยละ 12.93 (ลือพงษ ลือนาม และจรูญพงศ เทียมประทีป, 2552 : 36) ในป พ.ศ. 2563 มีผลผลิตรวม
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ของทุเรียนทั้งประเทศรวม 1,145,919 ตัน ความตองการบริโภคทุเรียนในรูปผลสดในประเทศ 339,900 ตัน โดยในเดือน
พฤษภาคมและเดือ นสิ ง หาคมจะมี ทุเ รีย นออกมากที่สุ ดร อ ยละ19.41 เดื อ นพฤษภาคมจะเป นทุ เรี ยนจากพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออก เดือนสิงหาคมเปนผลผลิตทุเรียนจากพื้นที่ภาคใต ป พ.ศ. 2562 การสงออกผลิตภัณฑทุเรียนแชแข็ง 25,932
ตัน ทุเรียนอบแหง 215 ตัน และทุเรียนกวน 1,211 ตัน (สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา, 2563 : 4-7) จึงสงผล
ใหมีวัสดุเหลือทิ้งสวนเมล็ดปริมาณมาก เมล็ดทุเรียนสามารถบริโภคไดเหมือนเมล็ดขนุน ประเทศมาเลเซียและอินโดนี เซีย
นิยมนําเมล็ดทุเรียนนํามานึ่ง คั่ว หรือทอด เมล็ดทุเรียนที่แกเต็มที่มีอะไมโลสรอยละ 78 ของน้ําหนักแหง มีโปรตีนรอยละ
7 (วริศชนม นิลนนท, กุลพร พุทธมี และจิรพร สวัสดิการ, 2562 : 115) คุณคาทางโภชนาการของแปงที่ไดจากเมล็ด
ทุเรียน 100 กรัม ใหพลังงาน 364.94 กิโลแคลอรี โปรตีน 7.11 กรัม ไขมัน 0.37 กรัม คารโบไฮเดรต 83.28 กรัม เสนใย
16.8 กรัม น้ําตาล 0.21 กรัม ธาตุเหล็ก 4.51 มิลลิกรัม วิตามินซี 9.08 มิลลิกรัม วิตามินเอ 22.20 ไมโครกรัม วิตามินอี
0.47 มิลลิกรัม ปริมาณอะไมโลสรอยละ 20 และไมพบกลูเตน(Thankhanithikun, Chaikla, & Nikomtat, 2020 : 605
- 609)
การทอดเปนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ไดรับความนิยมวิธีหนึ่ง เปนการนําอาหารใสลงในน้ํามั นขณะ
รอน ผิวหนาของชิ้นอหารจะมีอุณหภูมิสูงขึ้ นอยางรวดเร็ว ทําใหน้ําในอาหารระเหยกลายเป นไอ การระเหยจะคอย ๆ
เคลื่อนเขาไปดานในชิ้นอาหาร ทําใหผิวหนาของอาหารมีลักษณะเปนเปลือกแหงแข็งหุมชิ้นอาหารไวอุณหภูมิที่ผิวหน า
อาหารจะเพิ่มขึ้นเทากับอุณหภูมิของน้ํามันที่ทอด (Wannapakhe & Ngaouwthong, 2014: 66)
การเตรียมกอนทอดมีผลตอคุณภาพของผลิกภัณฑในวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของแปง เชน ขาว, ถั่วเขียว, เมล็ด
ขนุน และเมล็ดทุเรียนเปนตน การเกิดเจลของแปงและความชื้น เปนปจจัยที่สงผลตอการขยายตัวของผลิตภัณฑประเภท
ทอด และการคืนตัวของแปง (retrogradation) ในวัตถุดิบที่มีอะไมโลสสูง จะมีผลตอการเกิดรีโทรเกรเดชันไดมากกวาอะ
ไมโลเพกติน ซึ่งสงผลตอการขยายตัวและชวยใหเนื้อสัมผัสดีขึ้นเมื่อนําไปแชแข็งกอนทอด ดังนั้นการเตรียมกอนทอดดวย
วิธีการตมจะสงผลตอความชื้น การขยายตัวเพิ่มขึ้น และความแข็งของผลิตภัณฑลดลง สวนขั้นตอนการอบแหงหลังจาก
การตมสงผลตอความชื้นในผลิตภัณฑ หากมีความชื้นมาก (56%) จะสงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และความแข็งของ
ผลิตภัณฑลดลง (Siriwongwilaichat & Wiyakaew, 2019 : 143-147)(พิมเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา รัตนาปนนท,
ม.ป.ป.)
การนํา เมล็ดทุเรียนที่เหลือทิ้งมาแปรรูปเปนผลิตภั ณฑเมล็ดทุเรียนพันธุ ชะนี ท อดกรอบซึ่ งการทอดเป นการ
ถนอมอาหารที่ ส ามารถช ว ยยื ด ระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษาซึ่ ง ลั กษณะอาหารที่ ไ ด จ ะมี น้ํ า หนั ก เบาและสะดวกต อ
การรับประทานทั้งยังเปนอีกหนึ่งวิธีที่ชวยเพิ่มมูลคาใหกับ เมล็ ดทุเรียนสามารถรับประทานเป นขนมขบเคี้ ยวและเป น
อีกหนึ่งทางเลือกใหกับผูบริโภคเมล็ดทุเรียนไดอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห
าวิท
ยา

1. เพื่อศึกษาระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสมของผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด
2. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ศึกษาสูตรและกรรมวิธีการผลิตเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดโดยดัดแปลงจากสูตรและวิธีการทําเมล็ดขนุนทอด
กรอบ (ภัทราวดี ศิริอํา นวยลาภ และคนอื่น ๆ, 2564: 364). สว นผสมได แก เมล็ ดทุ เรี ยนพั นธ ชะนี แ ก จัด 100 กรั ม
น้ําเปลา (สําหรับตม) 1000 กรัม น้ํามันปาลม ( สําหรับทอด) 1000 กรัม
กรรมวิธีการผลิตเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดลางเมล็ดทุเรียน ปอกเปลือกสไลดดวยเครื่องสไลดเมล็ดทุเรียนหนา
1 มิลลิเมตร นําเมล็ดทุเรียนสไลดตมในน้ําเดือดระยะเวลา 11, 12, 13, 14 และ 15 นาที ตักขึ้นพักไวใหสะเด็ดน้ํา นําเขา
ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งเตาไฟฟาที่ 300 watt น้ํามันอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส
นําเมล็ดทุเรียนลงทอดเปนเวลา 2 นาที ตักขึ้นพักไวบนตะแกรงที่รองดวยกระดาษซับน้ํามัน นําเขาตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง บรรจุใสถุงและซีลปากถุงปดสนิท
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2. ศึกษาการประเมิ นคุณ ภาพทางประสาทสั มผั ส ด า นรสชาติ สี กลิ่น เนื้อ สัมผัส และความชอบโดยรวม
ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ 1 ถึง 9 (9 point hedonic scale) ใชผูทดสอบจํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหขอมูลโดย
ใชโ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป หาค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิ เคราะห ค วามแปรปรวน (One-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางคา เฉลี่ยรายคู (LSD) วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อคสมบูรณ RCBD (Randomized
Complete Block Design)
3. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภค โดยศึกษาขอมูลทั่วไป การประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส ดานรสชาติ
สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ 1 ถึง 5 (5 point hedonic scale) และการ
ยอมรับของผูบริโภค โดยใชผูบริโภคจํานวน 100 คน นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปหาความถี่ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ชภัฏ

(1) เตาไฟฟา (ตรา Homemate) (2) หมอสแตนเลส (เสนผานศูนยกลาง 18 เซนติเมตร) (3) ตะหลิว โปรง
(4) เครื่องชั่ง (ดิจิตอล 1 ตําแหนง ตรา Tanita) (5) Vernier caliper (6) มีดปอก (7) เทอรโมมิเตอร แทงแกว (8) ชาม
กระเบื้อง (9) เครื่องสไลดไฟฟา (10) ตะแกรงขนม (11) กระดาษซับน้ํามัน (12) อางผสมสแตนเลส (13) ถาดสแตนเลส
(14) เครื่ อ งซี ล ป ด ปากถุ ง (ตรา Fiji impulse รุ นP-200) (15) ถุ ง แก ว OPP (16) ตู อ บลมร อ น (ตรา Eureka) (16)
แบบสอบถามการยอมรับทางประสาทสัมผัสแบบ 9 Point hedonic scale (17) แบบสอบถามการยอมรับทางประสาท
สัมผัส 5 Point hedonic scale

ผลการวิจัย

12 นาที

มห
าวิท
ยา

11 นาที

ลัยร
า

1. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดที่ใชระยะเวลาในตมเมล็ดทุเรียนที่ 11, 12,
13, 14 และ 15 นาที ผลการศึกษาพบวา เมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดทั้ง 5 ตัวอยางมี สี รสชาติ และกลิ่นเหมือนกั นคือ
มีสีเหลืองทองแกมน้ําตาล รสชาติหวานมันเล็กนอย และมีกลิ่นของน้ํามันเล็กนอย ดานเนื้อสัมผัสที่ระยะเวลาในการตม
เมล็ดทุเรียน 11 นาที มีเนื้อสัมผัสกรอบรวน ระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียน 12 และ 13 นาที มีเนื้อสัมผัสกรอบรวนเบา
ระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียน 14 และ 15 นาที กรอบรวนเบามาก

13 นาที

14 นาที

15 นาที

ภาพที่ 1 เมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดที่ระยะเวลาในการตม 11, 12, 13, 14 และ 15 นาที

2. การศึกษาระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสมในผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด ผลการศึกษา
พบวา ผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานสีอยูในระดับที่ชอบมาก (𝑥̅ = 7.67-7.63) ดานกลิ่นอยูในระดับที่ชอบมาก (𝑥̅
= 7.60 – 7.83) ดานรสชาติอยูในระดับที่ชอบมาก (𝑥̅ = 7.73-7.97) ดานเนื้อสัมผัสอยูในระดับที่ชอบมาก (𝑥̅ = 7.508.13) และความชอบโดยรวมอยูในระดับที่ชอบมาก (𝑥̅ = 7.635-7.86) และในดานเนื้อสัมผัสของเมล็ดทุเรียนพันธุชะนี
ทอดที่ระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียน 11 นาที มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 8.13 คะแนน และความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 จึงใชตัวอยางนี้ในการทดสอบการยอมรับของผูบริโภค
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ตารางที่ 2 คะแนนการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัส
คุณลักษณะ
11 นาที
12 นาที
13 นาที
14 นาที
ns
สี
7.73 ± 0.82
7.73 ± 0.64
7.67 ± 0.80
7.67 ± 0.75
ns
กลิ่น
7.60 ± 1.00
7.60 ± 0.62 7.83 ± 0.69 7.60 ± 0.81
ns
รสชาติ
7.97 ± 0.71
7.77 ± 0.72
7.87 ± 0.68
7.73 ± 0.69
เนื้อสัมผัส
8.13a ± 0.81 7.60b ± 0.89 7.80a ± 0.62 7.50b ± 0.77
ความชอบโดยรวมns
7.86 ± 0.58
7.68 ± 0.47
7.79 ± 0.55
7.63 ± 0.54

15 นาที
7.73 ± 1.11
7.77 ± 0.72
7.80 ± 0.76
7.73ab± 0.74
7.76 ± 0.60

ตัวอักษร (a-b) ที่แตกตางกันในแนวนอน หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns หมายถึง คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

ระดับความชอบ
ชอบมากที่สุด
ชอบมาก
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด

มห
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ยา
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า

ชภัฏ

ตารางที่ 3 ความถี่ คะแนนเฉลี่ย และระดับความชอบของผูบริโภคของเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด
คุณลักษณะ
ความถี่คะแนนของผูบริโภค
คะแนนเฉลี่ย
1
2
3
4
5
สี
0
0
15
46
39
4.24±0.70
กลิ่น
0
5
16
48
31
4.05±0.82
เนื้อสัมผัส
0
0
9
45
46
4.30±0.64
รสชาติ
0
0
10
50
40
4.37±0.64
ความชอบโดยรวม
0
0
8
49
43
4.24±0.56

ภาพที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคที่มีตอเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด
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ตารางที่ 4 การยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีตอเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด
ขอมูล
รอยละ
การยอมรับเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด
ยอมรับ
95
ไมยอมรับ
5
การตัดสินใจซื้อเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดหากมีการวาง
จําหนาย
ซื้อ
92
ไมซื้อ
8

สรุปผลและอภิปรายผล

ชภัฏ

3. การศึกษาการยอมรับของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสความชอบ
ดานรสชาติมากที่สุด รองลงมาเปนดานเนื้อสัมผัส สี ความชอบโดยรวม และกลิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.37, 4.30, 4.24,
4.24 และ 4.05 ตามลําดับ อยูในระดับชอบมากถึงชอบมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 2
การยอมรับของผูบริโภคตอเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด คิดเปนรอยละ 95 และ ไมยอมรับเมล็ดทุเรียนพันธุชะนี
ทอดคิดเปนรอยละ 5 ของผูบริโภค และหากมีเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดวางจําหนายในทองตลาดผูบริโภคยินดีซื้อคิดเปน
รอยละ 92 ของผูบริโภค และ ไมซ้อื เมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดคิดเปนรอยละ 8 ของผูบริโภค แสดงดังตารางที่ 4

มห
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ยา
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า

ทุเรียนทอดที่ใชระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียน 11 นาที เปนระยะเวลาที่เหมาะสมในการทําเมล็ดทุเรียนพันธุ
ชะนีทอด เนื่องจากในดานเนื้อสัมผัสมีความกรอบรวน เมื่อเคี้ยวยังสามารถสัมผัสไดถึงเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดมากกวา
ระยะเวลาในการตมอื่นที่มีเนื้อสัมผัสกรอบรวนเบามากขึ้นตามระยะเวลาในการตมที่เพิ่มขึ้น เพราะเจลที่พบไดในแปง
เมล็ดทุเรียนมีมีอะไมโลสสูง ใหมีการคืนตัวของสตารซในระหวางการทําใหเย็นหลังจากการเกิดเจลลาติไนเซชัน (วริศชนม
นิลนนท, กุลพร พุทธมี และจิรพร สวัสดิการ, 2562: 118) สงผลใหเนื้อสัมผัสของเมล็ดทุ เรียนทอดมี ความกรอบแข็ง
แตหากมี การตม ที่ทํ าใหมีก ารขยายตั วของผลิตภัณฑ โดยเมื่ อ ให ความรอ นกั บสตาร ซไปเรื่อ ย ๆ จะเกิ ดการแตกตั ว
ของโครงสรางผลึก และสวนกิ่งกานของโมเลกุลอะไมโลเพคตินที่แตกออกมา จะถูกโมเลกุลของน้ําแทรกเขาไปจนเกิดการ
พองตัวไปแนวรอบ ๆ สตารซ เมื่อสตารซเกิดการพองตัว จะมีคุณสมบัติในการคืนตัว (retrogradation) ต่ํา ซึ่งสตารซ
แตละชนิ ดมีอัตราการคืนตัวของสุกแตกตางกั น การคืนตัวของแปงสุกนั้ นเกิดขึ้นเมื่อ แปงสุ กที่รอนมีอุ ณหภูมิลดต่ํ าลง
ขณะที่อุณหภูมิลดลง โมเลกุลอิสระของอะไมโลสซึ่งอยูใกลกันจะเคลื่อนที่เขามาใกลกัน และจับตัวกันดวยพันธะไฮโดรเจน
ทําใหเกิดสภาพการจัดเรียงตัวของโมเลกุลขึ้นใหม โดยเปลี่ยนจากลักษณะการกระจายตัวของโมเลกุลมาเปนสวนที่เป น
ผลึก(รัชเนศ เพ็ชรเย็น, 2564) มีการศึกษาการเตรียมกอนการทอด การตมที่ระยะเวลา 1 3 และ 5 นาที มีผลตออัตรา
การขยายตัวที่เพิ่มขึ้น และความแข็งลดลง การอบแหงกอนนําไปทอดความชื้นรอยละ 56 50 40 และ30 ในผลิตภัณฑ
ลงทอด ส ง ผลต อ การขยายตั ว และความแข็ ง ความชื้ น สู ง มี อั ต ราการขยายตั ว ดี ก ว า และมี ค วามแข็ ง น อ ยกว า
(Siriwongwilaichat & Wiyakaew, 2019: 141-147) ซึ่ ง กระบวนการทอดจะทํ าให มี การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี แ ละ
กายภาพ กลา วคื อ เกิ ดการระเหยของน้ํ า ในอาหาร มี การฟอร ม ตั ว ของเม็ ด แป ง เกิ ดเจลาติ ไ นซ (gelatinization)
จนกระทั่งสุกและกรอบ อุณหภูมิของอาหารที่สูงขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑมีสีน้ําตาล เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน น
ของอาหาร ขณะกําลังทอด ซึ่งทําใหอาหารลอยหรือจมขณะทอด และมีการดูดซึมน้ํามันเขาไปในผลิตภัณฑ (ถาวร อริยภู
ชัย, 2550: 15) ทําใหเมล็ดทุเรียนทอดพันธุชะนีที่ไดมีกลิ่นน้ํามันเล็กนอยเกิดจากกระบวนการทอดใช อุณภู มิสูง ทํ าให
ความชื้นในชิ้นอาหาร เคลื่อนออกจากอาหาร น้ํามันที่ใชในการทอดจะเขาไปแทนที่ชองวางนั้นเกิดการสะสมของน้ํ ามัน
ในชิ้ นอาหารเรีย นวา อมน้ํา มั น (ดวงทิ พย ไข แก ว และรุ งทิ พย วงศต อ ม, 2559: 44) และผู บ ริ โภคจํ า นวน 100 คน
ใหความชอบอยูในระดับที่ชอบมากที่สุดในดานรสชาติ เนื้อสัมผัส สี และความชอบโดยรวม ใหการยอมรับเมล็ดทุ เรียน
พันธุชะนีทอดสูงถึงรอยละ 95 และตัดสินใจซื้อรอยละ 92
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ใชวิธีการทอดแบบอื่นในการทําผลิตภัณฑ เชน การทอดแบบสุญญากาศ เปนตน หรือศึกษาการเตรียมกอนทอด
ดวยการแชเย็นหรือแชแข็งหลังจากการตม หรือศึกษาปริมาณความชื้นของชิ้นอาหารกอนนําไปทอด
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การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลน
ขนมไทยไกลหวานดวยรหัสคิวอาร
Web Page Development for Knowledge Management
of Kanom Thai Klai Wan Online Learning Center Utilizing QR Code
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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บเพจเพื่อการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทย
ไกลหวานดวยรหัสคิวอาร และศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริ การ โดยผูวิจัยใช แบบประมิ น ความพึงพอใจ ดานการ
ออกแบบเว็บเพจ ดา นการใชงานระบบ ดานเนื้อหาเกี่ยวกับขนมไทย วิเคราะหคาเฉลี่ ยและส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ผูทดสอบ จํา นวน 30 คน กอนนํา เผยแพร และผูใช บริการประเมิ นผลจํานวน 100 คน การวิ จัยพบว า เว็บ เพจมี การ
แสดงผลรหัสคิวอาร ขนมไทยไกลหวาน ประกอบดวย หนาจอหลัก รายการรหัสคิวอาร และขอมูลความรู จํานวน 20
รายการ ผูทดสอบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (4.76±0.42) ความพึงพอใจในดานการออกแบบเว็บ
เพจ (4.78±0.47) ดานการใชงานระบบ (4.72±0.42) ดานเนื้อหาเกี่ยวกับขนมไทย (4.75±0.45) ตามลําดับ ในสวนของ
ผูใชบริการพบวา มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู ในระดับมากที่สุด (4.75±0.49) โดยในดานการออกแบบเว็ บ เพจ
(4.78±0.47) ดานการใชงานระบบ (4.72±0.42) ดานเนื้อหาเกี่ยวกับขนมไทย (4.75±0.45) ตามลําดับ ระบบสามารถ
สแกนรหัสคิ วอาร เพื่อเขาถึงขอมูลความรู มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพิ่ม ลบแกไข ขอมูลไดอยางดี การออกแบบ
สวยงามนาดึงดูดและระบบสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, การจัดการองคความรู, ศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน

Abstract

มห
าวิท
ยา

The objective of this research is to develop web page for management knowledge of Klai Wan
dessert online learning center Utilizing QR Code and study the satisfaction of service users. The
researcher used the satisfaction assessment form,web page design , System use, and The content of
Thai desserts. Analyze the mean and standard deviation. 30 samples testers and 100 appraisal users.
Result showed that the web page has a QR code display of Kanom Thai Klai Wan, consisting of a home
screen, a list of QR codes and 20 items of knowledge. The 30 samples testers had the highest level of
overall satisfaction ( 4.76±0.42), Satisfaction with web page design was at the highest level (4.78±0.47),
System use at the highest level (4.72±0.42),The content of Thai desserts at the highest level (4.75±0.45),
respectively. In terms of service users, it was found that overall satisfaction It was at the highest level
(4.75±0.49) in terms of web page design (4.78±0.47), system usage (4.72±0.42), content about Thai
desserts (4.75±0.45), respectively. The system can scan the QR code to access knowledge information.
There is a systematic storage, adding, deleting, editing information as well. The design is attractive and
the system can be implemented efficiently.
Keywords: Web applications, knowledge management, Kanom Thai Klai Wan Online Learning Center
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“ขนมไทย” เป นวัฒ นธรรมการกิ นของคนไทยที่ บง บอกถึ งเอกลั กษณ ความเป นไทยและผู กพั นกั บ วิ ถีชีวิต
ของไทยตลอดชีวิตตั้งแตวัยเด็กไปจนถึงวัยสูงอายุ ในปจจุบันขนมไทยยังมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิ จมากขึ้นเปนพิ เศษ
เห็นไดจ ากการมีผู ประกอบธุร กิ จ ขนมไทยมากมายหลายระดั บ ตั้ งแต ระดั บ ครอบครั ว ระดั บชุ ม ชน ไปจนถึ ง ระดั บ
อุตสาหกรรม ทําใหเกิดการจา งงานมาก ขนมไทยคือสินคาทองถิ่น เกิดการเชื่อมโยงเขากับอุ ตสาหกรรมการทองเที่ยว
(อรวสุ นพพรรค, 2542)
“ขนมไทยไกลหวาน เรือ นเล าเรีย น เข าหนมไทย อโยธยา” เปนสโลแกนของ OTOP ขนมไทยไกลหวาน
และกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผั ก ไห นํ า โดย นายประเสริ ฐ จรรยชาติ ตั้ ง อยู เ ลขที่ 32/1 ม.1 ต.ลาดชิ ด อ.ผั ก ไห จ.
พระนครศรีอยุธยา กอตั้งขึ้นเมื่อมกราคม 2563 นําโดยอาจารยเผือก หรือนายประเสริฐ จรรยชาติ ไดรวมกลุมแมบาน
ใน อําเภอผักไห จํานวน 9 คน เพื่อทําผลิตภัณฑอาหาร ขนมไทย ที่ใชวัตถุดิบหลักมาจากชุมชน เนื่องดวยตั้งอยูในจังหวัด
แหงมรดกโลก มีชื่อเสียงในวัฒนธรรมไทย แวดลอมดวยประเพณี วิถีชีวิตแบบไทย ซึ่งกลุมตองการอนุรักษอาหารไทย ขนม
ไทย ใหคงรสชาติ แบบไทยแทเอาไว ใสใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น มีกิจกรรมแหลงเรียนรูวิถีชีวิตแบบไทยชาวอยุธยาสอนทํา
ขนมไทย ใหแกนักทองเที่ยวที่สนใจ แตทางรานขนมไทยไกลหวานไมไดเปนโรงเรียนสอนที่สมบูรณแบบ เพราะทางราน
ไมไดจดทะเบียนทางการสอน แตทางรานจดทะเบียนในรูปแบบพาณิชยเรื่องของขนมไทยไกลหวานเปนผูประกอบการ
เทา นั้น แตหากมีนักทองเที่ยวสนใจมาเรียนทํา ขนมไทยกับทางรานขนมไทยไกลหวาน โดยมีอุป กรณ วั สดุ เตรียม เช น
เคกสม, ขนมสอดไส, ขาวเหนียวหนาปลาแหง รสตางๆ เชน รสตมยํา, รสลาบ, รสดั้งเดิม ฯลฯ ซึ่งสามารถทานกับขาวสวย
ได ขนมของที่นี่เนนสุขภาพ ขนมแตละชนิดใหไมหวานจนเกินไป จึงเปนเอกลักษณ สวนขนมที่หาทานยากที่ทางกลุ ม
ตองการเผยแพร คือ วุนกรอบดอกไมถั่วกรอบสมุนไพร จามงกุฎ ทองเอก เสนหจันทน จากการลงพื้นที่สัมภาษณ ประธาน
กลุ ม และสมาชิ กกลุ ม พบว า วิสาหกิ จชุม ชนผัก ไห ประสบป ญ หาเรื่อ งผลิ ตภั ณฑ และประชาสั ม พั นธ โดยเฉพาะ
นิ ทรรศการขนมไทย ซึ่ง ทางกลุ มมีความเชี่ย วชาญการทํ า ขนมไทยโบราณ จึ งมี ศูนย เรี ย นรู ข นมไทย แต ด ว ยวิ ก ฤติ
โรคระบาด โควิด-19 จึงสงผลใหนักทองเที่ยวลดลง จํากัดจํานวนคนเขาชมตามมาตรการปองกันโรคระบาดของกระทรวง
สาธารณสุข (ประเสริฐ จรรยชาติ, 2563)
ผูวิจัยจึงมุงพัฒนาเว็บเพจเพื่อการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวานดว ยรหั ส
คิวอาร เพื่อ ชวยการจัดเก็บ รวบรวมองคความรูเกี่ยวกั บ ขนมไทยผา นระบบออนไลน สนั บสนุ นการจั ดการของศู น ย
การเรียนรู และสามารถใชไดทุกรูปแบบอุปกรณ นอกจากนี้ยังเปนการอนุรักษ เผยแพรขนมไทยใหเปนที่รูจัก และคงอยู
ตลอดไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

มห
าวิท
ยา

1. พัฒนาเว็บเพจศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน
2. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บเพจศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่ อการ
จัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน ซึ่งไดแบงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยไวดังนี้
1) ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลความตองการของผูใ ช งานระบบ ณ OTOP ขนมไทยไกลหวาน และกลุ ม
วิสาหกิจชุมชนผักไห เลขที่ 32/1 ม. 1 ต.ลาดชิด อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา โดยไดสัมภาษณ นายประเสริฐ จรรยชาติ
ประธานกลุมองคกร เปนผูใหขอมูล
2) ผูวิจัยไดออกแบบเว็บเพจ โดยแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ระบบจัดการจัดการขอมูล สวนที่ 2 เนื้อหา
ความรูเกี่ยวกับขนมไทย สวนที่3 การประเมินผล ใหผูทดสอบใชระบบ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบ
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3) ผูวิจัยไดนํา เว็บ เพจเผยแพร และใหผูใชบริการประเมินจํานวน 100 คน แบบ Rating scale เปนการให
คะแนนตามลํา ดับ ความชอบในช วงคะแนน 1-5 ความพึ ง พอใจในดา นการออกแบบเว็บ เพจ ด านการใชง านระบบ
ดานเนื้อหาเกี่ยวกับขนมไทย (ตารางที่ 2)
ผูวิจยั ไดวเิ คราะหผลการทดลองที่ไดเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงพรรณา

ผลการวิจัย

ชภัฏ

ผลการพัฒนาเว็บเพจ ขนมไทยไกลหวาน
หลังจากที่ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณ มาวิเคราะหความตองการ สูกระบวนการสรางและสวนตาง ๆ
เชน สวนที่ 1 ระบบจัดการจัดการขอมูล สวนที่ 2 เนื้อหาความรูเกี่ยวกับขนมไทย สวนที่ 3 การประเมินผลในดานหนาตา
การแสดงผลของเว็บเพจขนมไทยไกลหวาน ประกอบดวย หนาจอหลัก รายการรหัสคิวอาร และขอมูลความรู จํานวน 20
รายการ ลําดับขั้นตอนสําหรับการพัฒนาเว็บเพจ สามารถจําแนกเปนลําดับขั้นตอนไดดังนี้
1. การวางแผนพัฒนาเว็บเพจ
2. กําหนดโฟลเดอรที่ใชสําหรับเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับเว็บเพจ
3. จัดหาภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาและจัดเก็บไวในโฟลเดอร
4. สรางเอกสารเว็บโดยกําหนดชื่อของแฟมขอมูลเอกสารเว็บใหเปนไปตามขอกําหนดและจัดเก็บเอกสารไวใน
โฟลเดอร
5. ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผานทางโปรแกรมเว็บเบราวเซอร
6. ขอมูลขึ้นไปเก็บไวบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และทําการตรวจสอบผลการเรียกดูเอกสารเว็บ
ที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอร
แผนผังขั้นตอนการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน

ลัยร
า

สํารวจความตองการ
วางแผนพัฒนาเว็บ

จัดหาภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาและจัดเก็บไวในโฟลเดอร
สรางเอกสารเว็บเพจ
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ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผานทางโปรแกรมเว็บ

ขอมูลขึ้นไปเก็บไวบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ศูนยการเรียนรูออนไลนพิพิธภัณฑขนมไทยดินปน (ศูนยอนุรักษณวัฒนธรรมพื้นบาน) โดยการพัฒนารหัสคิว
อาร ใหขอมูลเกร็ดความรู เกี่ยวกับขนมไทย และจัดไวในนิทรรศการขนมไทยอีกดวย (นิดดา หงษวิวัฒน, 2553)
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พพ
รรณ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชภัฏ

ภาพที่ 1 การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลความตองการของผูใชระบบ

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ภาพที่ 2 ขนมไทยจําลองของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน

ภาพที่ 3 ขนมไทยจําลองของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน
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รำไ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลัยร
า

ชภัฏ

ภาพที่ 4 ศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน

มห
าวิท
ยา

ภาพที่ 5 รหัสคิวอารหนาเว็บเพจ
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พพ
รรณ
ี

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

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ภาพที่ 6 ตัวอยาง รหัสคิวอารขนมฝรั่งกุฎีจีน

ภาพที่ 7 ตัวอยาง รหัสคิวอารขนมวุนกรอบ
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รำไ
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูทดสอบใชบริการ
ผูวิจัยไดออกแบบเว็บเพจ โดยแบงเปน 3 สวนแลวนําใหผูทดสอบใชระบบ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบ พบวา ดานการออกแบบ
เว็บเพจอยูในระดับมากที่สุด (4.76±0.43) ดานการใชงานระบบ อยูในระดับมากที่สุด (4.77±0.40) ดานเนื้อหาเกี่ยวกับ
ขนมไทย อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (4.74±0.39) ตามลํา ดั บ พบว า ความพึ งพอใจในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุด
(4.76±0.42) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผูทดสอบใชบริการ จํานวน 30 คน
ความพึงพอใจ
ในดานตางๆ
การออกแบบ
การใชงาน
เนื้อหาสาระ
ความชอบโดยรวม

คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.76±0.43
4.77±0.40
4.74±0.39
4.76±0.42

ระดับ
ความพึงพอใจ
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด

ลัยร
า

ชภัฏ

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ
จากการศึกษาไดใชแบบประเมินความพึงพอใจผูใชบริการเว็บเพจในดานการออกแบบเว็บเพจอยูในระดับมาก
ที่สุด (4.78±0.47) ดานการใชงานระบบ อยูในระดับมากที่สุด (4.72±0.42) ดานเนื้อหาเกี่ยวกับขนมไทย อยูในระดับมาก
ที่สุด (4.75±0.45) ตามลําดับ พบวา มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( =4.75 , S.D =0.49 ) ระบบ
สามารถสแกนรหั ส คิ วอาร เพื่อเขา ถึงข อ มู ลความรู มี การจัดเก็บ อยา งเป นระบบ เพิ่ ม ลบแก ไข ข อมูลไดอ ย า งดี
การออกแบบสวยงามนาดึงดูดและระบบสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชบริการ จํานวน 100 คน
ความพึงพอใจ
ในดานตางๆ

มห
าวิท
ยา

การออกแบบ
การใชงาน
เนื้อหาสาระ
ความชอบโดยรวม

คาเฉลี่ย±สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.78±0.47
4.72±0.42
4.75±0.45
4.75±0.49

ระดับ
ความพึงพอใจ
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด

สรุปและอภิปรายผล

1. ลําดับขั้นตอนสําหรับการพัฒนาเว็บเพจ สามารถจําแนกเปนลําดับขั้นตอนไดดังนี้ 1)การวางแผนพัฒนาเว็บ
เพจกําหนดโฟลเดอรที่ใชสําหรับเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับเว็บเพจ 2) จัดหาภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาและจัดเก็บไว
ใน
โฟลเดอร 3) สรางเอกสารเว็บโดยกําหนดชื่อของแฟมขอมูลเอกสารเว็บใหเปนไปตามขอกําหนดและจัดเก็บเอกสารไวใน
โฟลเดอร 4) ตรวจสอบผลเอกสารเว็ บ ผ านทางโปรแกรมเว็ บ เบราว เซอร และ 5) นํ า ข อ มู ลขึ้ นไปเก็ บ ไว บ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแมขาย Server และทําการตรวจสอบผลการเรียกดูเอกสารเว็บที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอร (รงรอง แรมสิ
เยอ, 2559)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รำไ
พพ
รรณ
ี

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลนขนม
ไทยไกลหวาน มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ดานเนื้อหาสาระอยูในระดับ มากที่สุด สอดคล องกับ
เนื้อหาในเพจกระชับ สั้นและทันสมัย และการสรางเว็บเพจ คือ จะตองใชงานงาย โดยอาจแบงเนื้อหาออกเปนสวน ๆ ไป
หรือจัดเปนกลุม เปนหมวดหมู เพื่อความเปนระเบียบนาใชงาน (นฤเทพ สุวรรณธาดา สมคิด แซหลี และสรเดช ครุฑจอน
, 2556)
3. ความพึ งพอใจของผูใ ชบ ริ ก ารการออกแบบอยู ใ นระดับ มากที่สุ ด เนื่ องจากมี ก ารใช รูป ภาพที่ สามารถ
สื่อความหมายกับผูใชไดตรงตามวัตถุประสงค การใชรูปภาพเพื่อเปนพื้นหลัง เลือกขนาดที่อานงาย ไมมีสสี ันและลวดลาย
มากเกินความจําเปนและที่สําคัญไมควรมีขนาดใหญหรือมีจํานวนมากเกินไป เพราะอาจจะทําใหเนื้อหาสาระของเว็บเพจ
นั้นถูกลดความสําคัญลง ระบบสามารถสแกนรหัสคิวอาร เพื่อเขาถึงขอมูลความรู มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพิ่ม ลบ
แกไข ขอมูลไดอยางดี การออกแบบสวยงามนาดึงดูดและระบบสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (เยาวลักษณ
งามแสนโรจน และอนุกิจ เสารแกว, 2554)
4. ในการสรางเว็บเพจครั้งนี้ ผูวิจัยไดคํานึงถึงกลุมเปาหมายที่ตองการใหเขามาชมและใชบริการของเว็บ เพจ
ที่สรางขึ้น มีกลุมเปาหมายอยางชัดเจน สามารถกําหนดเนื้อหา และเรื่องราวเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชไดมาก

ขอเสนอแนะการวิจัย

ลัยร
า

เอกสารอางอิง

ชภัฏ

1. ในการทําวิจัยครั้งหนาควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทําขนมไทย แบบแทรกวิดิทัศน สาธิตไวดวย
เพื่อความเขาใจมากยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มรายการขนมจากเดิมโดยเนนขนมที่หาทานยาก เพื่อการอนุรักษ ขนมไทย
ใหคงอยู
3. ในอนาคตอาจมีการเพิ่มการถายทําแบบ 3D และมีกลอง VR ใหผูที่เขาใชบริการไดสวมใสขณะรับชม หรือ
พัฒนาแอพพลิเคชันนี้ในลักษณะของ AR เพื่อเพิ่มความนาสนใจ

มห
าวิท
ยา
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การประเมินผลลัพธการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
ในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก
Evaluation the outcome of Operation Long -term Care for the
Dependent Elderly in the Area 2, Phitsanulok.
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การวิจัยประเมินผลในครั้งนี้ใชแบบจําลองซิปป มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิ น ผลลัพธ การดําเนิ น งานการดู แล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุมตัวอยา งเลือกโดยเจาะจงประกอบด วย 1) ผูบริหารขององคกรปกครองสว นทองถิ่ นและ
ผูบริหารของหนวยบริการสาธารณสุขจํานวน 58 คน 2) ผูดูแลผูสูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง จํานวน 116 คน 3) ผูจัดการราย
กรณี จํานวน 58 คน 4) ตัวแทน /ญาติผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลจํานวน 58 คน และ กลุมตัวอยางในการสนทนากลุ ม
และสั มภาษณเชิ งลึ กจากสาธารณสุ ข และองค กรปกครองสว นทอ งถิ่ นจาก 5 จั งหวั ด ๆ ละ 1 อํ าเภอ ๆ ละ 2 แห ง
เปนเทศบาล 1 และองคการบริหารสวนตําบล 1 แหง รวม 10 แหง เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามความคิ ดเห็ น
และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึ กษา พบว า (1). ดา นบริบ ท การดํ าเนิ นงานการดู แ ลผูสูง อายุ ท่ี มี ภาวะพึ่ ง พิ งระยะยาวระยะยาว
มีนโยบายการดําเนินงาน และ ใหความสําคัญตอการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงอยูในระดับมาก (2). ดานปจจัยนําเขาพบวา
การจัดระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก อยูในระดับปานกลาง (3). ดานกระบวนการ พบวาการ
จัดระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลกอยูใน ระดับมาก (4). ดานผลผลิต พบวาการ
จัดระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลกอยูใน พบวา อยูในระดับมาก ขอเสนอแนะ
ควรมีการตัวชี้วัดของการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวและ แผนการดําเนินงาน ของการดําเนินงานในทุกภาค
สวนใหมีความชัดเจน ในการนําไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ผูบริหาร ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังผู ดูแลโดยเฉพาะ
ผูชว ยเหลือ ดู แลผูสูงอายุ และควรมี การเพิ่มขวั ญ และกํ า ลังใจให กับ ผูปฏิบัติงาน ควรสนั บสนุ นวั สดุอุ ปกรณ สํา หรับ
การจัดบริการดูแลผูปวยหรือผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใหมากขึ้นกวาเดิม และ ควรมีการจัดทําแนวทางการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแบบใหม
คําสําคัญ: การประเมินผล, การดําเนินงาน, ผูสูงอายุท่มี ีภาวะพึ่งพิงระยะยาว

Abstract

This study was an evaluation research. CIPP Model was applied for the process of evaluation.
This study aimed to evaluate the outcome of long-term care for the dependent elderly. Purposive
sampling was utilized for target group selection, which included 1) 58 executives of the local
government organizations and the local public health units , 2) 116 the local public health volunteers
and the care givers, 3) 58 care managers, and 4) 58 the elderly’s representatives or relatives. Data
collection was operated by using a questionnaire, focus group discussion, and in-depth interview. The
participants were selected from the local government organizations and the local public health units,
which have 10 locations from 5 provinces. Data analysis was operated by using frequency, percentage,
mean, and standard deviation to analyze the collected data.
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The outcomes revealed that : 1) the aspect of context, the implementation of long-term care
for the dependent elderly and its significance were at a high level, 2) the aspect of input factors, the
management of long-term care for the dependent elderly in the area 2, Phitsanulok, Thailand was at a
moderate level, 3) the aspect of procedure, the management of long-term care for the dependent
elderly in the area 2, Phitsanulok, Thailand was at a high level, and 4) the aspect of productivity, the
management of long-term care for the dependent elderly in the area 2, Phitsanulok, Thailand was at
a high level. The suggestions for further study are 1) the researcher should have a perspicuous indicator
and clear action plan in every process of the study, 2) the executives should provide more care givers
to take care of the dependent elderly who need long-term care, and should motivate them by
providing proper equipment and rewards for them, and 3) the executives should provide guidelines
about taking care of the dependent elderly who need long-term care in the ‘New Normal’ situation.
Keywords: Evaluation, Operation, Long-term care for the dependent elderly
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ป จจุบั นประเทศไทยกํ า ลัง จะเข าสูสัง คมผู สูง อายุ เนื่ อ งจากสั ง คมป จ จุ บั น มี วิ วั ฒ นาการในด า นการแพทย
และสาธารณสุขทําใหประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของรางกาย การทําหนาที่
ของร า งกายลดลงทํ า ให เ สี่ ย งต อ การเกิ ด โรค โดยเฉพาะโรคเรื้ อ รั งซึ่ง เป นป ญ หาทางสุ ข ภาพที่ สํา คั ญ ของผู สู ง อายุ
จากสถานการณดานโครงสรางประชากรของประเทศไทยในป จจุบันซึ่งมีประชากรรวม 64.5 ลานคน พบวา มีจํานวน
ผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวน 9.4 ลานคน หรือคิดเปน 14.57% ของประชากรรวม มีจํานวนผูสงู อายุ 65 ปขึ้นไป จํานวน
6.3 ลานคน หรือคิดเปน 9.77% ของประชากรรวม และพบวา อัตราการพึ่งพิงของประชากรสูงอายุ ตอคนวัยทํา งาน
ของประเทศไทย ซึ่ งในปพ .ศ. 2563 วั ยทํ างาน 100 คน ตอ งดู แลผู สู งอายุ 30.3 และมี ผ ลกระทบต อ คุ ณภาพชี วิ ต
(วิมลรัตน บุญเสถีตร และอรทัย เหรียญทิพยะสกุล , 2563)
จากการคาดประมาณในอีก 20 ป ขา งหน า ผูสูง อายุ ไทยมีความต อ งการดู แลระยะยาวในเพศชาย และ
เพศหญิงเปน 100,000 คน และ 140,000 คน ตามลําดับและทําใหคาใชจายดานการรักษาของผูที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
เพิ่มขึ้นจาก 90 – 11,354 ลานคน พ.ศ.2552 จะเพิ่มเปน 2,766 – 34,573 ลานบาท ในพ.ศ.2567 ในขณะที่พบวาผูดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวสวนใหญมีปญหาสภาพความไมพรอมทางดานรางกายโดยเกือบ 2 ใน 3 อยูในวัยสูงอายุ และมีภาวะ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง รวมทั้งสวนใหญตองรับภาระดูแลเพี ยงลําพัง การดูแลผูสูงอายุ ท่มี ีภาวะพึ่งพิงจึงสงผลกระทบ
ตอผูดูแลและครอบครัว ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม อารมณ และสุขภาพ มากกวารอยละ 70.0 ทําใหผูดูแลเสียโอกาสในดาน
การประกอบอาชีพมากกวา 1 ใน 4 โดยรอยละ 8 ตองลาออกจากงานหรือหยุดการประกอบอาชีพเดิม และพบวา 1
ใน 4 ของผูสูงอายุที่มาวะพึ่งพิงระยะยาวมีปญ หาการดูแลดานการแพทยที่เกินศั กยภาพของผูดูแลในครอบครัว และ
ผูสูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งไมไดรับการฟนฟูสภาพจากความลักลั่นในการปฏิบัติของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (ศิราณี ศรีหาภาค,
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และ คณิศร เต็งรัง, 2557) อีกทั้งจากการศึกษาพบวาอาสาสมัครที่มีอยูในชุมชน ไดแก อสม.
อผส. มีความรูไมเพียงพอตอ การใหบริการกับ ผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้ อรังหรือเป นผู สูงอายุท่ีอยูในภาวะพึ่ งพิ งระยะยาว
(ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ, 2552 อางใน ศิ ราณี ศรีหาภาค และคณะ, 2561) สภาพทางเศรษฐกิ จ สังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ขนาดโครงสรางของครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง ทําใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวประสบกับ
การลดลงของศักยภาพการเกื้อหนุนของครอบครัว ในขณะเดียวกันภาวะพึ่งพิงและความตองการการดูแลระยะยาวในผูสูง
สายุเพิ่มสูงขึ้น จึงทําใหการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของสังคมไทยกอใหเกิดภาระและผลกระทบกับผูดูแลและครอบครัว
และอยู ทา มกลางความไมพรอ มของผูดูแ ลและครอบครัว รวมทั้งขาดระบบการสนับ สนุ นการดู แลผูสูงอายุ ในชุ ม ชน
ซึ่งสงผลตอคุณภาพการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในอนาคต (ศิราณี ศรีหาภาค และคณะ, 2561)
เขตสุขภาพที่ 2 ประกอบดวยจังหวัด 5จังหวัดที่อยูภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวยจังหวัด ตาก พิษณุโลก
สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ สถานการณผูสูงอายุ ตั้งแตป 2559-2563 มีแนวโนมสูงขึ้น (ศูนยอนามัยที่ 2พิษณุโลก 2563
สืบ คนจาก www.hpc2.anamai.moph.go.th/Itcdata/general ) จากขอมูลของการตรวจราชการเขต 2 พ.ศ.2561
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พบวา ในแตละปผูสูงอายุกลุมพึ่งพิง มีจํานวนเพิ่มขึ้น คือ 9,674 , 10,638 คน ตามลําดับ ขณะที่ระบบบริการสาธารณสุข
และบริการดานสังคมที่ผานมาอยูในภาวะตั้งรับสามารถใหบริการแกกลุมผูมีภาวะพึ่งพิงไดอยางจํากัด และเปนในรูปการ
สงเคราะห ชั่วครั้งชั่วคราวและไมตอเนื่อง ดังนั้นจึงตองมีการการออกแบบระบบการดูแลระยะยาวจึงเนนบูรณาการดาน
การบริการสาธารณสุขและบริการดานสังคมในระดับพื้นที่ (ตําบล/หมูบาน/ครอบครัว) คํานึงถึงความยั่งยืนและความ
เปนไปไดของงบประมาณระยะยาวในอนาคต สนับสนุนการมีสวนรวมโดย อปท. (เทศบาล/อบต.) เปนเจาภาพหลักใน
การบริหารระบบภายใตการสนับสนุนของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ โดยมีผูจัดการระบบการดูแลระยะยาว
ดานสาธารณสุข (Care Manager : CM) เชน พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะหและอื่น ๆ อีกมากมาย
และผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ ที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรและขึ้นทะเบียนดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเชิงรุกในพื้นที่
อยา งนอย 1 คน : ผูสูงอายุ 5-10 คน โดยไดรับคา ตอบแทนจากกองทุ นหลักประกั นสุ ขภาพที่ ดํา เนินงานภายใต การ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1
กําหนดมาตรการเกี่ยวกับครอบครัว ผูดูแลและการคุมครอง โดยสงเสริมใหผูสูงอายุอยูกับครอบครัวใหยาวนานที่สุด และ
สงเสริมใหสมาชิกครอบครัวและผูดูแลมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุ การดูแลระยะยาว ในผูสูงอายุจึงถูกผลักดันใหเปน
นโยบายสําคัญของประเทศ โดยสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดมีมติขอเสนอการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 5 ประการ ไดแก การ
สงเสริมใหผูสูงอายุมีการชวยเหลือตนเองใหมากทีสุด และยาวนานที่สุด การสงเสริม การดูแลผูสูงอายุที่บาน การสงเสริม
การดูแลผูสูงอายุในชุมชน การดูแลผูสูงอายุในสถานบริการจะตองมีหลักประกั นดา นสุ ขภาพของผูสูงอายุ และการ
พัฒนาการดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหระบบการดูแลมีความทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพใหสังคมไทยเปนสังคมที่เอื้ออาทร
ตอผูสูงวัยอยางแทจริง (สมัชชาสุขภาพแหงชาติ, 2552 อางใน ศิราณี ศรีหาภาค และคณะ, 2561)
จากแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 ในปงบประมาณ 2559 รัฐบาลจึงมีนโยบายสําคัญที่มุงเนนการดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุมติดบานและกลุมติดเตียงไดรับการดูแลอยางเหมาะสมไมเปนภาระแกครอบครัวมากเกินไปและมี
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีมติ ให จัดระบบการดู แล
ผูสูงอายุโดยใชทองถิ่นเปนฐาน ภายใตการสนับสนุนของหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข เปนการบูรณาการการ
จัดบริการสาธารณสุขกับบริการทางสังคมเขาดวยกัน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดทางการเงินและความยั่งยืนในระยะยาว
โดยให องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการการจัดบริการตางๆที่ลงไปสู ชุมชน
ขณะเดียวกันกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรื อพื้ นที่ (กองทุนสุขภาพตําบล) ซึ่งเกิดจากการสมทบร วม
ระหวาง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี เครื อขา ยในชุ มชนสนั บ สนุน
การดําเนินงาน ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุที่มีการ
จัดตั้ งในทุ กพื้ นที่ รวมทั้งมีผูจัดการการดู แลผูสูงอายุ (Care Manager: CM) เป นผูมีห นา ที่ห ลั กในการบริ หารจั ด การ
และประสานใหผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับบริการดานสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน และจากผลการดําเนินงานของ
เขตสุขภาพที่ 2 ตั้งแตป พ.ศ.2559 - 2562 มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครเขารวมโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาว(Long Term Care)ดานสาธารณสุขสํา หรั บผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้ งสิ้ น 455 แหงจากทั้ งหมด 466 แหง
คิ ดเป นรอ ยละ 98.91 โอนงบประมาณแล ว ทั้ ง สิ้ น 367 แห ง คิดเป นรอ ยละ 90.62 ซึ่ งจะเห็ นได วา เขตสุ ภ าพที่ 2
มีการขับเคลื่อนและผลักดันเชิงนโยบายไดอยางดีเพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบดังกลาวอยางเปนรูปธรรม
ดั ง นั้ น ทางสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ เ ขต 2 จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จึงตองการศึกษาผลลัพธการดําเนิ นงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในเขตพื้นที่สุภาพ
ที่ 2 โดยการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช แ บบจํ า ลองชิ ป ป (CIPP Model) เป น กรอบการประเมิ น 4 ด า น ประกอบด ว ย
ดา นสภาพแวดลอ ม ดา นปจจัย นํา เขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิ ต รวมถึงป ญหาอุ ปสรรคและข อ เสนอแนะ
เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาการดําเนินงานในระดับพื้นที่ใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลระยะยาวด า น
สาธารณสุขใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อประเมินผลลัพธการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ในพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก

กรอบแนวคิดการวิจัย
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การศึกษาครั้งนี้ใชแบบจําลองชิปป (CIPP Model) เปนกรอบการประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย
สภาพแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
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รูปแบบการประเมินโครงการนี้ เปนการประเมินผล เพื่อประเมินผลลัพธและวิเคราะหขอมูลการดํา เนิ นงาน
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาว ในพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก โดยใชแบบจําลองชิปป (CIPP Model) เปนกรอบ
การประเมิน 4 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอม ดา นปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต รวมถึงปญ หา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ
กลุมตัวอยางในการศึกษาเชิงประมาณไดกําหนดกลุมตัวอยาง 1) ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดว ย นายกองค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น / ปลัดขององค กรปกครองสว นท องถิ่ น และเจา หนา ที่ จากองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว จาก อปท.ทั้งหมด 58 แหง 2) ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ชุมชน / สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 3) ตัวแทน อาสาสมัครสาธารณสุข / ผูดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แหงละ 2 คน 4) ผูจัดการรายกรณี แหงละ 1 คน 5) ตัวแทน / ญาติผูสูงอายุที่ไดรับการดูแล
ระยะยาว ในพื้นที่ ๆ ละ 1 คน และการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชกลุมตัวอยางในการสนทนากลุมและสัมภาษณเจาะลึก
เปนทีมของสาธารณสุขและขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก 5 จังหวัด ๆ ละ 1 อําเภอ ๆ ละ 2 แหง เปนเทศบาล 1
และองคการบริหารสวนตําบล 1 แหง รวม 10 แหง ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ในการประเมินครั้งนี้มีการเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามที่สอดคลองกับการประเมินโดยใชวธิ ีการของ CIPP Model เชิงปริมาณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
ปริมาณ จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย
1.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 และ2 ผูรับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง ระยะยาวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ ผูจดั การรายกรณีที่รับผิดชอบงานในสวนของสาธาราณสุข สวนประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน จํานวน 27 ขอ ประกอบดวย
1) ดานบริบ ท (Context) จํ านวน 7 ขอ เปนการประเมินความสอดคล องด านนโยบาย หลักการ
วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการและการดําเนินโครงการ
2) ดานปจจัยนําเขา (Input) จํานวน 11 ขอ เปนการประเมิ นป จจั ยนํา เขาเกี่ ยวกั บบุ คลากร วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและงบประมาณ
3) ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 7 ขอ เปนการประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการ ดําเนินงาน
กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ การติดตามและประเมินผล
4) ด า นผลผลิ ต (Product) จํ า นวน 2 ข อ เป นการประเมิ น ผลผลิ ต เกี่ ย วกั บ ผลการดํ า เนิ น งาน
ตามโครงการและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะการดําเนินงานฯ
1.2 แบบสอบถามชุดที่ 3 ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาว สวนประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน จํานวน 26 ขอประกอบดวย
1) ดานบริบท (Context) จํานวน 4 ขอ
2) ดานปจจัยนําเขา (Input) จํานวน 10 ขอ
3) ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 9 ขอ
4) ดานผลผลิต (Product) จํานวน 3 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะการดําเนินงานฯ
1.3 แบบสอบถามชุดที่ 4 สอบถามญาติผูดูแลผุสูงอายุท่มี ภี าวะพึ่งพิงระยะยาวประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย
1) ดานบริบท (Context) จํานวน 3 ขอ
2) ดานปจจัยนําเขา (Input) จํานวน 10 ขอ
3) ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 3 ขอ
4) ดานผลผลิต (Product) จํานวน 2 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะการดําเนินงานฯ
2. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Interview Guideline) เพื่อใชในการสนทนากลุ มและเก็บขอมูลเชิ งลึ ก
สัมภาษณเจาะลึก ความคิดเห็นตอนโยบายในการดําเนินงานการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิง กระบวนการดําเนินงาน แนวทาง
ในการควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผลการเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
พัฒนาเครื่ องมือ จากกรอบแนวคิ ดการประเมิ น นําเครื่องมือ ที่สรา งขึ้ นเสนอต อที่ ป รึกษาและผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) จํา นวน 3 ท า น และหาค าความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการ
วิ เ คราะห หาค า สั มประสิ ทธิ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) จากนั้ น นํ า ไปทดลองใช
(Try out) กับกลุมตัวอยางในพื้นที่ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.การตรวจสอบเครื่องมือเชิงปริมาณ
1.1 การตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา(Content Validity) ของเครื่ อ งมื อ โดยนํ า แบบสอบถาม
เชิงปริมาณที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพพิจารณาความถูกตองแลวนํามาหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอถามและวัตถุประสงคไดคาความสอดคลอง ชุดที่ 1 และ 2 เทากับ 0.95 ชุดที่ 3 เทากับ 0.89
ชุดที่ 4 เทากับ 0.85
1.2 การตรวจสอบความเชื่อ มั่น (Reliability) หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยนํา แบบสอบถาม
ที่ป รับ ปรุ งแกไขไปทดลองใชกับ เขตตําบลที่อ ยู ในอํา เภอเมือง จังหวั ดพิ ษณุ โ ลกประกอบด วย ชุดที่ 1 ทดลองใช กับ
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบงานผูสูงอายุระยะยาวจํานวน 30 ชุดไดคา ความเชื่อมั่นเทากับ 0.84
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ชุดที่ 2 ทดลองใชกับพยาบาลวิชาชีพผูรับ ผิดชอบผูสูงอายุร ะยะยาวจํ า นวน 30 ชุ ดได คาความเชื่ อ มั่ นเทา กับ ได คา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 ชุดที่ 3 ทดลองใชกับผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจํานวน 30 ชุดไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.78
ชุดที่ 4 ทดลองใชกับญาติผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจํานวน 30 ชุดไดคา ความเชื่อมั่นเทากับ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ
แนวคําถามในการสัมภาษณผูวิจัยพัฒนามาจากปญหา วัตถุประสงค นิยามศัพท ผูวิจัยสงใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพพิจารณาความถูกตองแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอถามและ
วัตถุประสงค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปใช ทดลองสัมภาษณผูนํา
ของทองถิ่นอื่ นที่ดําเนินโครงการดํา เนินงานการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิ งระยะยาวในพื้ นที่เขตสุภาพที่ 2 จํานวน 2 พื้นที่
เพื่อทดสอบความชัดเจนและครอบคลุมของคําถามแลว นํา คํ าตอบที่ไดมาแปลผลเพื่อปรั บปรุงกอนนํ าไปเก็บ รวบรวม
ขอมูลจริง
การวิเคราะหขอมูล
1. ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูประเมินทําการวิเคราะหขอมูลพรอมกับเก็บขอมูลไปดวยผูประเมินใช
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยผูประเมินจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอมูลไป
พรอม ๆ กันตลอดระยะเวลาของการศึกษา โดยมีเทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนของ ศิริพร จิรวัฒน
กุล. 2552: 156-162
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติที่ใชในการประเมิ นได แกสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ไดแกการแจกแจงความถี่ รอยละคาเฉลี่ย (Mean) ลักษณะคําถามใชเกณฑมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) ของลิเคอรท แบงออกเป น 5 ระดับ ในการวิเคราะห ระดับ ความคิ ดเห็นตอการดํา เนินงาน 4 ดาน
โดยภาพรวมแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย โดยใชคาคะแนนสูงสุดลบดวยคะแนนต่ํา สุ ด
แลวนําไปหารดวยจํานวนระดับการวัดที่ตองการตามแนวคิดของเบสท (Best John W, 1977)
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ตอนที่ 1 ผลการประเมินจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหารหนวยงานสาธารณสุข
การดําเนินการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เพื่อสรางเสริมสุขภาวะใหกับประชาชนกลุมเปาหมายดังกลาว นอกจาก
จะดําเนินตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติแลว การดําเนินในแต ละ
พื้นที่ควร ตองมีรูปแบบที่มีการประชาสัมพันธใหกับภาคีเครือขายในชุมชนใหเขาใจ และตองปรับรูปแบบการดําเนินงาน
ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและสอดคลองกับพื้นที่ โดยคํานึงถึงสิทธิประโยชนที่ประชาชนกลุ ม นี้
ควรไดรับนอกจากนี้ถาจะใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จควร เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในชุมชนเพื่อการ
ดําเนินงานในทุกขั้นตอน จึงจะสามารถขับเคลื่อน และดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่องยั่งยืนตลอดไป
ตอนที่ 2 ผลการประเมินของผูรับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข
พบวาขอมูลทั่วไปของประชากลุมตัวอยางมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผูรับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 58 ราย สวนใหญเปน
เพศหญิง รอยละ70.3 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 43.1 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี รอยละ
46.6 ปฏิบัติราชการทองถิ่นเปนสวนใหญและมีประสบการณในการดูแลผูท่มี ีภาวะพึ่งพิง 1-5 ป รอยละ 81.0
2.2 ผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข (Care Manager) จํานวน 58 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
88.0 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 53.5 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 82.8 ปฏิบัติราชการในตําแหน ง
พยาบาลวิชาชีพ รอยละ 96.5 และมีประสบการณืในการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิง 1-5ป รอยละ 55.2
2.3 การประเมินผลการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุ ระยะยาว จากผูรับผิ ดชอบงานการดู แลผูสูงอายุ ระยะยาว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ในการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว มี 4 ดานประกอบดวย ดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.3.1 ระดับความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตอการดําเนินงานการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวของพื้นที่เขต 2 พิษณุโลกพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 3.81, S.D.=0.86) เมื่อ พิ จารณารายดา นพบว า ด า นที่ มีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ด า นบริ บทซึ่ งจะเกี่ ยวกั บ การ
ดําเนินงานตามนโยบายและสอดคลองกับวัตถุประสงค ( X = 4.00, S.D.=0.70) และดานผลผลิตที่เกี่ยวของกับ การ
ดําเนินงาน ( X = 4.00, S.D.=0.79) สวนดานปจจัยนําเขาอยูในระดับปานกลางไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
( X = 3.40, S.D.=0.98)
2.3.2 ระดั บ ความคิ ด เห็ นของผู จั ดการการดู แลผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง ระยะยาวด า นสาธารณสุ ข
(Care Manager) ตอการดําเนินงานการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวของพื้นที่เขต 2 พิษณุโลกพบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 3.76, S.D.=0.82) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือดานบริบทซึ่งจะเกี่ ยวกั บการ
ดําเนินงานตามนโยบายและสอดคลองกับวัตถุประสงค ( X = 3.94, S.D.=0.71) และ สวนดานปจจัยนําเขาอยูในระดับ
ปานกลางไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.26, S.D.=0.97)
ตอนที่ 3 ผลการประเมินจากผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและญาติผูดูแลผูสูงอายุ
3.1 ขอมูลทั่วไปของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจํานวน 116 คนพบวา เปนเพศหญิงจํานวน 107
คนคิดเปนรอยละ92.2 เปนเพศชายจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.8 มีอายุในชวง 51-60 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอย
ละ 56.9 รองมาอยูในชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 30.2 อายุในชวง 31-40 ป จํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 9.5 และอายุในชวง 20-30 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.4 ระดับการศึกษาพบวาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 63 คนคิดเปนรอยละ 54.3 รองมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ
16.4 มีประสบการณการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงประมาณ 1-5 ป จํานวน 99 คน คิดเปนร อยละ 85.3 ในชวง 6-10 ป
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ14.7
3.2 ขอมูลทั่วไปของญาติผูดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 58 คน พบวาเปนเพศหญิงจํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ 86.2 เพศชายจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 13.8 มีอายุในชวง60ปขึ้นไปมากที่สุดคือ 26 คน คิดเปนรอยละ 44.8
อายุในชวง 41-50 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 41.4 ระดับการศึกษาจบระดับประถมศึกษาจํานวน 38 คน คิดเปน
รอยละ 65.5 ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 27.6 มีความสัมพันธกับผูที่มีภาวะพึ่งพิงคือเปนภรรยามาก
ที่สุดคือจํานวน 30 คนคิดเปนรอยละ 51.7 รองมาคือเปนบุตรจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 34.5 และเปนสามี 8 คน
คิดเปนรอยละ13.8 และมีประสบการณในการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงในชวง 1-5ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 93.1
ในชวง 6-10 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.4
3.3 ระดับความคิดเห็นของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 116 คน ตอการดําเนินงานการดูแล
ผู ที่ มีภาวะพึ่งพิ งระยะยาวของพื้ นที่เขต 2 พิ ษณุโลกพบว า ในภาพรวมอยู ในระดั บปานกลาง ( X = 3.60, S.D.=0.88)
เมื่ อพิจารณารายดา นพบวา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง สุดคื อด านบริบ ทซึ่ง จะเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นงานตามนโยบายและ
สอดคลองกับวัตถุประสงค ( X = 3.86, S.D.=0.78) สวนในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิตอยูระดับ
ปานกลาง
3.4 ระดับความคิดเห็นของญาติผูดูแ ลผูที่ มีภ าวะพึ่ งพิ งตอการดํ าเนิ นงานการดู แลผูที่ มีภาวะพึ่ งพิงระยะยาว
ของพื้นที่เขต 2 พิษณุโลกพบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.46, S.D.=0.69) เมื่อพิจารณารายดานพบว า
ด า นที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุด คื อ ด านบริบ ทซึ่ ง จะเกี่ ยวกั บการดํ า เนิน งานตามนโยบายและสอดคล อ งกั บวั ตถุ ป ระสงค
( X = 3.74, S.D.=0.70) และ สว นด านป จ จั ย นํา เขา อยู ใ นระดับ ปานกลางได คะแนนเฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
( X = 2.56, S.D.=0.57)
ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ในพื้นที่เขต 2
พิษณุโลก
4.1 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานการดู แลผูสูงอายุ ที่ มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก
พบว า ผู บ ริ หารขององค กร ผูรับผิดชอบงานการดู แลผู สูงอายุ ท่ี มีภาวะพึ่ งพิ งระยะยาวขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
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ผูจัดการการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวดานสาธารณสุข ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และญาติผูดูแล
ผูที่มีภาวะพึ่งพิง ไดระบุปญหาและอุปสรรคดังนี้
4.1.1 ดานบริบ ทซึ่งสว นใหญ จะเปนนโยบายและวั ตถุป ระสงคในการดํา เนิ นงานซึ่งส ว นใหญ จ ะมี การ
ดําเนินงานเพื่อสนองตอบตามนโยบายและการดําเนินงานใหสอดคลองกับพื้นที่แตยังพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่ น
บางแหงยังไมสามารถดําเนินงานตามนโยบายได เนื่องจากยังไม เข าใจในระเบี ยบ กฎเกณฑบางข อและขาดแนวทาง
การปฏิบัตทิ ี่ชัดเจนจึงทําใหการปฏิบัติงานยังไมไดตามเปาหมาย
4.1.2 ดานปจจัยนําเขา พบวาภาระงานของผูจัดการการดูแลผูสูงอายุท่มี ภี าวะพึ่งพิงระยะยาวดานสาธารณสุข
มีมากเกินความสามารถและบางพื้นที่มีเจาหนาที่ในปฏิบัติงานที่ไมเพียงพอ และ มีจํานวนผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ที่ไมเพียงพอทําให บางคนตองรับภาระในการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงมากเกิ นไป ดานงบประมาณพบวาบางแหง
ไมสามารถเบิกจายอุปกรณในการดูแลผูที่ภาวะพึ่งพิงได เชนแพลมเพริส และบางแหงมีปญหาในการเบิกหรือจัดหาวัสดุ
อุปกรณทางการแพทยเชน เตียงนอนลม นอกจากนั้นพบวางบประมาณมีการโอนลาชา ขั้นตอนการเบิกจายยุงยาก
4.1.3 ดานกระบวนการ พบวา มีการเปลี่ยนแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan)และการเปลี่ ยนแปลง
ผูรับผิดชอบ รวมทั้งการเปลี่ย นแปลงของสังคมที่ตองระวังการติดเชื้อไวรัส โควิด-19ทําให บางครั้งการดู แลไมเ ป นไป
ตามแผน ผูที่มีภาวะพึ่งพิงไมไดรับการดูแลตามสิทธิป ระโยชน ที่ควรจะได รับ และบางพื้ นที่ยังขาดแนวทางในการดู แล
ผูที่มีภาวะพึ่งพิงที่ชัดเจน
4.1.4 ดานผลผลิตสวนใหญผูที่รับผิดชอบงานจะพึงพอใจตอการดําเนินงานการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงทําให
ไดรับการไววางใจจากญาติและครอบครัว บางพื้นที่ก็มีบางที่ญาติไมเขาใจก็จะไมให การยอมรับในการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานพบวาคุณภาพชีวิตของผูที่มีภาวะพึ่งพิงดีขึ้นชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ดานบริบทควรมีการแตงตั้งคณะกรรม/คณะทํางานอยางเปนทางการและควรมี การประชุ มชี้ แจง
คณะกรรมการถึงบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานและนอกจากนั้นควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานและแนวทางในการ
ดําเนินใหชัดเจน
4.2.2 ดานปจจัยนําเขา จัดใหมีการอบรมฟนฟูวิชาการ ทักษะความเขาใจ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหกับ
ผูปฏิบัติงาน และควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรูดยาองนอยปละ1ครั้ งใหกับผูปฏิบัติงาน ควรมีการจัดหาบุคลากร
ใหเพียงพอกับภาระงานและมีการสรางขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน
4.2.3 ดานกระบวนการ พบวา ควรมีโปรแกรมในการลงขอมูลและรองรับการเบิกจายงบประมาณ มีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการซื้อหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณใหกับผูที่มีภาวะพึ่งพิงมากกวานี้และควรมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ในการเยี่ยมบานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
4.2.4 ด า นผลผลิต ควรมีการวั ดและคํานึงถึ ง การเปลี่ยนแปลงพบว า คุ ณภาพชี วิตของผูที่ มีภาวะพึ่ ง พิ ง
วาดีขึ้น ชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น หรือมีภาวะแทรกซอน

สรุปผลและอภิปรายผล

ดานบริบท
จากการศึ กษาพบวา การดํ า เนินงานการดู แลผู สูงอายุ ที่มี ภ าวะพึ่ง พิ งระยะยาว มี นโยบายการดํ า เนิ นงาน
และ ให ความสํา คัญ ต อ การดู แลผูสูงอายุ ท่ีมี ภ าวะพึ่ งพิ ง ระยะยาวอยู ในระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ กษาของ
มนัสศรา อัจฉริยะเมธากุล, 2562) ศึกษา การประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษาพบวา ดานบริบทสภาพแวดลอมของโครงการ
มีความเหมาะสมในระดับมากมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน สามารถสนับสนุนการดําเนิ นงานให ได ตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ของเดวิค แจนสีน, เวสเลย จอนเกน ,2016 อางใน มนัสศรา
อัจฉริยะเมธากุล ,2562 ไดศึกษาผลกระทบของการปฏิรูปนโยบายตอคุณภาพการดูแลผู สูงอายุ ระยะยาวในประเทศ
เบลเยียมและเนเธอรแลนด พบวาความยั่งยืนของระบบการดู แลระยะยาวในเบลเยี ยมและเนเธอร แลนด คื อ ผู ดูแล
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ผู สูงอายุ และเครือขา ยทางสัง คมเป นสิ่ง ที่สําคั ญ และรัฐต องกํ าหนดมาตรการเพื่ อ สนับ สนุ นและดู แลผูดูแ ลผูสู ง อายุ
และเครือขายที่ไมเปนทางการ
ดานปจจัยนําเขา
จากการศึกษาพบวา การจัดระบบการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก พบวา
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสวนใหญจะพบวามีปญหาจากการขาดวัสดุและอุปกรณที่ใชในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ที่ไมเพียงพอตอความตองการตัวอยางเชน อุปกรณที่ใชในการทําแผลกดทับ ซึ่งบางครั้งตองซื้อเอง ผาออมสําหรับผูใหญ
ที่บ างแหงไดรับ การสนับสนุนเพียงเดือนละ1หอ และบางแหงไมได รับ การสนับสนุ นต องซื้ อเองเป นต น ทํา ให คะแนน
ของด า นนี้ จึ ง อยู ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคลอ งกั บ การศึ ก ษาของ มนั ส ศรา อั จ ฉริ ย ะเมธากุ ล , 2562 ศึ ก ษา
การประเมิ นผลการดําเนินงานระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสํา หรับ ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในอํา เภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัยนําเขา อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการศึกษาของของ พนมวัลณ แกวหี ด
และคณะ, 2557 อางใน มนัสศรา อัจฉริยะเมธาล, 2562 ศึกษาเรื่อง ประเมินผลโครงการตนแบบการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว ตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา ดานปจจัยนําเขา ดานงบประมาณมีความ
เหมาะสมปานกลาง การดําเนินงาน ขาดการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ คูมือดําเนินงาน บุคลากรมีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง และขาดบุคลากรเฉพาะทางอัตราสวนอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุไมสอดคลองตามเกณฑ มีการจัดทําแผนงาน
โครงการโดยการมี ส ว นร ว มแต ข าดความต อ เนื่ อ ง ดัง นั้ น การปรั บ ปรุ งในด า นนี้ ค วรเสนอแนะให ท างท อ งถิ่ น หรื อ
ทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับทราบเพื่อมีการสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอตอความตองการตอไป
ดานกระบวนการ
จากการศึกษาพบวาการจัดระบบการดูแลผูสูงอายุมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก พบวา อยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รวีวรรณ ศิริสมบูรร, ณภัทรกฤษจันทรวงษ, 2558 ที่ไดศึกษาเรื่อง การวิจัย
ประเมินผลโครงการระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตําบลบานลํา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ผลการศึกษาพบวา ดานกระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสม ในระดับมากมีความสอดคลองกับสถานการณ สามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานใหไดรับผลผลิตตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ พนมวัลณ แกวหีด และคณะ
, 2557 ศึ กษาเรื่ อ ง ประเมิ นผลโครงการต นแบบการดู แลผูสูงอายุร ะยะยาว ตํา บลท าขึ้น อํา เภอท า ศาลา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวาดานกระบวนการการวางแผนและดําเนินงานสอดคลองกับสภาพปญ หาผูสู งอายุ
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ยศ วัชระคุปตและคณะ, 2559 ที่ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของการบริการการดู แล
ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดอุดรธานี โดยผลการศึกษาพบวา การใหบริการการดูแลระยะยาวทั้งใน
รูปแบบปกติและภายใตโครงการ LTC สงผลใหผูสูงอายุมีศักยภาพในการทํากิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐานดวยตนเองมาก
ขึ้น และชวยลดคาใชจายในการดูแลระยะยาวลง ภาครัฐควรสนับสนุนใหมีระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่บาน โอกาส
รวมแสดงความคิดเห็นและสรางความเปนเจาของในการรวมปฏิบัตกิ ารซึ่งเปนการสรางความตระหนักรูแกชุมชน
ดานผลผลิต
จากการศึกษาพบวาการจัดระบบการดูแลผูสูงอายุมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก พบวา อยูใน
ระดับมาก มีความครอบคลุมการใหบริการตามชุดสิทธิประโยชน และความพึงพอใจของผูที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับมาก
ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของศึกษาของ มนัสศรา อัจฉริยะเมธากุ ล, 2562 ที่ ศึกษา การประเมินผลการดําเนินงาน
ระบบการดูแลระยะยาวดา นสาธารณสุข สํ า หรับผู สูงอายุที่มีภ าวะพึ่ งพิงในอํา เภอเมื อ ง จั งหวั ดนครราชสีม าที่ พ บว า
ผลการศึกษาผลผลิตของการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. ควรมีการศึกษาประเมินคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีภาวะพึ่งพิงระยะยาว เนื่องจากเปนผลจากการดําเนินงาน
การดูแลผู ที่มีภ าวะพึ่งพิง เพื่อเปนการศึกษาประสิทธิภ าพการปฏิ บัติงานของผู ชวยเหลื อดู แลผู สูงอายุ และผูจั ดการ
การดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขที่ไดปฏิบัตติ อ ผูที่มีภาวะพึ่งพิง
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2. ควรมีการศึกษาหรือพัฒนาระบบการเยี่ยมบาน /การปฏิบัติงานของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ และผูจั ดการ
การดูแลระยะยาวดา นสาธารณสุขที่ไดปฏิบัติตอผูที่มีภาวะพึ่งพิงที่บา นในยุ คที่มีการเปลี่ยนแปลงของสั งคมแบบใหม
เพื่อเปนการพัฒนาในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เอกสารอางอิง
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ภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Oral Presentation)

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
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Electric Fruit Trolley for Baan Tha Sala Community Enterprises,
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บทคัดยอ

ชภัฏ

งานวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา สําหรับกลุมวิ สาหกิ จ
ชุมชนบานทาศาลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยมีขนาดความสูง ความกวางและความลึกเทากับ 42, 21 และ 32
นิ้ว ตามลําดับ และมีขนาดของลอหนาและลอหลังเทากับ 2.5 และ 9.0 นิ้ว ตามลําดับเชนกัน มีระยะกราวดเคลียรแรนซ
เทากับ 0.5 นิ้ว ใชรอกสลิงไฟฟาขนาด 12 โวลท กําลังไฟฟา 700 วัตต เปนอุปกรณยกขึ้น-ลง และใชแบตเตอรี่ลิเทียม
ชนิด 12 โวลท 45 แอมปแปร เปนแหลงจายไฟใหกับรอกสลิงไฟฟา สามารถยกลังผลไม แบบทับซอ นได จํา นวน 3 ลัง
เฉลี่ยน้ําหนักลังละ 30 กิโลกรัม มีระยะเลื่อนขึ้นไดสูงสุดเทากับ 26 นิ้ว (ความสูงกระบะรถบรรทุก) มีระยะเลื่อนลงต่ําสุด
เทากับ 2.5 นิ้ว สามารถรับน้ําหนักไดสูงสุดเทากับ 200 กิโลกรัม มีระยะเวลาในการทํางานตอการชารจประจุหนึ่งครั้ง
เทากับ 4 ชั่วโมง และใชเวลาในการชารจประจุใหเต็มหนึ่งครั้งเทากับ 8 ชั่วโมง คาไฟฟาตอการชารจประจุหนึ่งครั้งเทากับ
8.23 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 6 เดือน
คําสําคัญ: รถเข็นขนสงผลไม, รถยกของระบบไฟฟา

Abstract
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า

This experimental research aimed to invent an electric fruit delivery trolley for the Baan Tha
Sala Community Enterprises in Tha Mai District, Chanthaburi Province. The invented trolley was 42
inches tall, 21 inches wide and 32 inches long. The widths of the front wheels and the rear wheels 2.5
and 9.0 inches, respectively. The ground clearance was 0.5 inch. A 12 V with 700 W. electric wire rope
hoist was used as the lifting part. The wire rope hoist was supplied by a Lithium battery with 12 V. and
45 A. It was found that the invented trolley was able to lift three overlay fruit crates (approximately 30
kg. each). The maximum move-up distance was 26 inches from the ground (equal to the pickup part of
a truck) and the maximum move-down distance was 2.5 inches from the ground. The maximum loading
capacity was 200 kg. The longest working time per one charge was 4 hours and the recharging period
was 8 hours which billed 8.23 baht. The payback period was 6 months.
Keywords: fruit delivery trolley, electric forklift

บทนํา

จังหวัดจัน ทบุรีเป นจั งหวัดที่ ตั้งอยู บ ริเวณภาคตะวั นออกของประเทศไทย ซึ่ งมี ภู มิประเทศและภู มิอ ากาศ
ที่ เหมาะสมสํ า หรั บ การทํ า เกษตรกรรมเป น อย า งยิ่ ง ประชาชนสว นใหญใ นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จึ ง นิ ย มประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเปนหลัก โดยมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรและมีผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมออกสูตลาดคอนขางสูง
จากการศึ กษาขอมู ลการทํา เกษตรกรรม ไดพบวามีพืชเศรษฐกิจหลักๆที่ นิยมปลู กในจั งหวั ดจันทบุรี อาทิเชน ทุ เรียน
มังคุด เงาะ ลองกอง พริกไทย ยางพารา และการทํานาขา ว นอกเหนือจากที่กลาวข างตนแล วก็ จะมี การปลู กพื ช ผั ก
ไมดอก ไมประดับ พื้นที่เลี้ยงสัตวและการทําประมง จากการสํารวจขอมูลการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของจั งหวั ด
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จันทบุรี พบวามีพื้นที่การทําเกษตรกรรมในจังหวัดจันทบุรีอยูประมาณ 2,125,094 ไร โดยจะมีการปลูกพืชชนิดตาง ๆ
คิดเปนรอยละ 90 % ของพื้นที่การทําเกษตรกรรมทั้งหมด และมีพื้นที่ปลอยใหรกรางและอื่นๆคิดเปนรอยละ 10 % โดย
ขอมูลการใชที่ดนิ เพื่อการเกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรี จะแสดงในตารางที่ 1 (สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2563)
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี
การใชที่ดินเพื่อการเกษตร
พื้นที่การเกษตร (ไร)
พื้นที่ปลูกผัก-ไม พื้นที่เลี้ยง
ป พ.ศ. พื้นที่ไมผลไมยืน พื้นที่นาขาว
พื้นที่พืชไร
ตน
ดอก ไมประดับ สัตว,ประมง

อื่นๆ*

1,500,459

33,058

473,635

37,115

25,140

0

2547

1,317,465

24,241

608,492

13,718

129,728

28,000

2548

1,676,150

32,631

364,228

4,913

134,579

62,031

2549

1,631,567

35,530

425,042

11,906

129,231

41,748

2550

1,614,494

32,498

412,111

13,618

147,585

88,118

2551

1,509,648

26,094

445,426

9,729

154,701

74,613

2552

1,551,194

29,189

390,775

7,554

154,589

68,188

2553

1,575,355

31,813

389,269

1,046

154,526

57,881

2554

1,552,821

30,335

362,832

7,289

140,066

66,863

1,555,623

27,511

332,470

7,453

151,385

57,659

1,568,627

24,233

321,533

7,972

147,158

55,571

2556

ลัยร
า

2555
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2546

ที่มา : (สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2563)
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จากขอมูลดังกลาวขางตน จะสังเกตเห็นไดวา จังหวั ดจั นทบุรีมีพื้ นที่การทําเกษตรกรรมมากถึงรอยละ 90 %
ของพื้นที่ทั้งหมด และในสวนของพื้นที่กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ก็เปนอีกพื้นที่หนึ่ง
ที่มีการปลูกผลไมและพืชผักอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีพื้นที่เหมาะสมตอการทําเกษตรกรรม โดยสามารถปลูกไมผล
และพืชผักตาง ๆ ไดทุกชนิด ซึ่งทางกลุมฯไดมีการรวมกลุมกันเพื่อนําผลผลิตอันไดแกมังคุด (Mangos teen) นํามาแปร
รูปเปนน้ํามังคุดพรอมดื่มเพื่อสุขภาพ, มังคุดกวนหรือทอฟฟมังคุด และสบูมังคุด เปนตน เพื่อใชเปนการสรางมูลคา เพิ่ ม
ใหกับผลผลิตภาคเกษตรกรรมและสรางรายไดเพิ่มใหกับสมาชิกและชุมชน และจากการลงสํารวจขอมูลในกระบวนการ
ดําเนินงานของกลุมชุมชนเปาหมาย พบประเด็นปญหาหนึ่งที่นาสนใจอยางยิ่ง โดยเปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับการขนสง
หรือกิจกรรมโลจิสติกสภาคเกษตรกรรม ในเรื่องของการขนสงผลไมหรือผลผลิตจากพื้นที่การทําเกษตรกรรม (สวนมังคุด)
นําออกสูแหลงผลิตภายนอกไดคอนขางลําบากและสรางความเหนื่อยลาใหกับเกษตรกรเปนอยางมาก เนื่องจากการขนสง
หรือขนยายลังผลไมในปจจุบัน จําเปนตองใชแรงงานคนเพื่อยกลังผลไมขึ้นใสกระบะรถบรรทุก สงผลทําใหตองใชแรงงาน
ในการขนสงและขนยายผลไมคอนขางมาก และยังสรางความเหนื่อยลาใหกับเกษตรกรหรือคนงานเปนอยางยิ่ง เพราะ
ผลไมชนิดต า ง ๆ เมื่อทําการบรรจุล งลังผลไม แล ว ก็จะมีน้ําหนั กต อลั งคอ นขางมากดว ยเช นกั น และตอ งใช แรงงาน
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อยางนอย 2 คน ในการยกลังผลไมขึ้นใสกระบะรถบรรทุก ซึ่งถือเปนการสิ้นเปลืองแรงงานและพลังงานเปนอยางมาก
(กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา, 2563)
คณะผู วิจั ยได เล็งเห็นถึง ป ญ หาดังกลา ว จึ งมีแ นวคิดที่ จะชว ยแก ไขป ญ หาในเรื่ อ งของการขนย า ยลัง ผลไม
ให มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น ชว ยลดระยะเวลาในการขนส ง และช วยลดความเหนื่ อ ยล า ทางดา นสุ ข ภาพร า งกาย
ของแรงงาน นั่นก็คือการออกแบบและจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา ซึ่งจะสามารถยกลังผลไมวางซอนทับ
กันได แลวนําไปใสยังกระบะรถบรรทุ กไดใ นคราวเดี ยวกั น โดยใช ผูควบคุมงานเพี ยงคนเดี ยวเท า นั้ น ซึ่ งการทํา งาน
ของรถเข็ นจะเปนในระบบไฟฟากระแสตรงชนิด 12 โวลท โดยตั วอยางการดําเนินงานของกลุมวิ สาหกิ จชุมชนบ า น
ทาศาลาจะแสดงดังในภาพที่ 1

ลัยร
า

ภาพที่ 1 ภาพตัวอยางการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่ อ จั ดสร า งรถเข็ นขนส ง ผลไม ด ว ยพลั ง งานไฟฟ า จํ า นวน 1 คั น ใช ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส ภ าค
เกษตรกรรมใหกับกลุมชุมชนเปาหมาย
2. เพื่อทดสอบการทํางานของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา

มห
าวิท
ยา

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ทําการศึกษาขอมูลและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีรถเข็นขนสงผลไมแบบทั่วไป (มิซูมิ, 2563) เพื่อนํา
ขอมูลมาดําเนินการออกแบบในระบบโครงสรา งของรถเข็นฯ เชน การออกแบบตัวโครงรถเข็ น ระยะความกวางของ
ตัวโครงรถเข็นและระยะฐานลอที่เหมาะสม รูปแบบของการติดตั้งชุดลอคูหนาและชุดลอคูหลัง ออกแบบการรับน้ําหนั ก
หรือพิกัดโหลดที่เหมาะสมตอการใชงาน การออกแบบและติดตั้งแผนรองยก
2. ดําเนินการออกแบบการทํางานในระบบแหลงจายพลังงานไฟฟา เชน การออกแบบฐานรองรับสําหรับติดตั้ง
แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟสชนิด 12 โวลท เพื่อติดตั้งเขากับโครงของรถเข็น การออกแบบและติดตั้งชุดระบบรอกไฟฟ า
(เครื่องมือชางมืออาชีพ, 2563) และชุดคอนโทรลควบคุมการยกลังผลไมขึ้น-ลงไดอยางเหมาะสม เพื่อขนสงหรือขนยา ย
ผลไมดวยรถบรรทุกชนิด 4 ลอ และการออกแบบติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภั ย เชน ระบบฟวสตัดตอนอัตโนมั ติ
เปนตน
3. ดําเนินการออกแบบและจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาทั้งในระบบของโครงสรางและระบบ
ไฟฟาตามรูปแบบที่คณะผูวิจัยไดกําหนดไว ดังจะแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาที่จะดําเนินการจัดสราง

ผลการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

4. ดําเนินการทดสอบการทํางานของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของการใช
งาน เชน การทดสอบการรับน้ําหนักไดสูงสุด (พิกัดโหลด) การทดสอบยกลังผลไมขึ้น-ลงไดต่ําสุดและสูงสุด การทดสอบ
ระยะเวลาทํางานของรถเข็นพลังงานไฟฟาตอการชารจแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ทดสอบระยะเวลาของการชารจประจุแบตเตอรี่
ใหเต็มระบบในหนึ่งครั้ง ทดสอบจํานวนของลังผลไมที่รถเข็นยกไดมากสุด การคิดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาตอการชารจ
ประจุ 1 ครั้ง ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชปรับปรุงแกไขใหสมบูรณในลําดับสุดทาย
5. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานวิ จั ย และจั ด ทํ า รู ป เล ม รายงานวิ จั ย พร อ มทั้ ง เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ในรู ป แบบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

มห
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การจัดสรา งรถเข็นขนส งผลไม ดวยพลังงานไฟฟ า สํ าหรั บกลุมวิ สาหกิ จ ชุ ม ชนบ า นท าศาลา อํ า เภอทา ใหม
จังหวัดจันทบุรี ก็เพื่อใชเปนอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร สําหรับการเคลื่อนยายลังผลไมที่มีน้ําหนักมาก ๆ และตองใช
แรงงานอยางนอยจํานวน 2 คนเพื่อยกลังผลไม ทําใหสิ้นเปลืองแรงงานและสรา งความเหนื่อยลาใหกับผูที่ปฏิบั ติง าน
เปนอยางมาก โดยรถเข็นขนสงผลไมจะเขามาชวยขจัดปญหาดังกลาวใหกลุมชุมชนเปาหมาย ซึ่งจะสามารถอธิบายผล
ของการวิจัยไดดังนี้
1. สรุปผลการจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดว ยพลังงานไฟฟา
โดยจะเริ่ม ต นในสว นโครงสรา งของรถเข็ นขนส งผลไม ด ว ยพลั งงานไฟฟ า ซึ่ งคณะผู วิจั ย ได เ ลื อ กใช เ หล็ ก
ปลอดสนิม เชน ทอเหล็ก, เหล็กกลองตัวซี และแผนเหล็ก เพื่อนํามาใชจัดสรางเปนโครงของรถเข็นขนสงผลไม ขั้นตอน
แรกคื อ การนํา ทอ เหล็ ก กลมขนาด 1 นิ้ว ความยาว 52 นิ้ว นํามาดัดเปน แขนทั้ ง สองข างของรถเข็ น นํา แผ นเหล็ ก
ความหนา 3 มิลลิเมตร ซึ่งมีความกวาง 2.5 นิ้ว และมีความยาวเทากับ 14 นิ้ว นํามาเชื่อมติดตั้งเขากับแขนทั้งสองขาง
ของรถเข็น ก็จะไดลกั ษณะโครงรถเข็นในเบื้องตน ดังแสดงในภาพที่ 3
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ทอเหล็กดัดเปนแขนของรถเข็น

รำไ
พพ
รรณ
ี

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

แผนเหล็กเชื่อมติดบังดานขาง

ชภัฏ

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะโครงสรางเบื้องตนของรถเข็นขนสงผลไม

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ลําดับถัดมานําทอเหล็กกลมขนาดเทาเดิม ทําการตัดใหไดความยาว 34 นิ้ว จํานวน 2 เสน แลวนํามาเชื่อม
ติดกับแผนเหล็กระหวางกลางของแขนทั้งสองขาง จะทําใหไดความสูงโดยรวมของรถเข็นเทากับ 42 นิ้ว มีความกวาง
เทากับ 21 นิ้ว และมีความลึกเทากับ 32 นิ้ว จากนั้นใชทอเหล็กกลมขนาดเดียวกัน นํามาจัดสรางเปนแกนเพลาสําหรับ
ใชตดิ ตั้งชุดลอหลังของรถเข็นดังจะแสดงในภาพที่ 4

ทอเหล็กกลมเชื่อมติดสองขาง
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รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ชภัฏ

ทอเหล็กกลมจัดสรางเปนเพลาลอ

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะแกนเพลาสําหรับใชติดตั้งชุดลอหลังของรถเข็น

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ในสวนของการติดตั้งชุดลอหลัง โดยเริ่มจากการเชื่อมแหวนบังคับลอเขากับเพลาลอ โดยทําการวัดจากปลาย
ของเพลาเขามาดานในเทากับ 2.5 นิ้ว จากนั้นทําการติดตั้งชุดลอหลังของรถเข็นทั้งสองขาง ดวยกิ๊บล็อคลอแบบมีฝาปด
ซึ่งลอรถดานหลังเปนลักษณะลอลมยางขนาด 9 นิ้ว (ทีเอสพี, 2563) เหตุผลที่เลือกใชลอลมยาง ก็เพื่อใหรถเข็นมีการ
เคลื่อนที่ไดสะดวกและนุมนวลยิ่งขึ้น ลักษณะการติดตั้งชุดลอหลังจะแสดงดังในภาพที่ 5

ติดตั้งแหวนบังคับลอเขากับแกนเพลา
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รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ติดตั้งลอลมยางเขากับแกนเพลา
ภาพที่ 5 แสดงลักษณะการติดตั้งชุดลอหลังของรถเข็น

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ลําดับถัดมาจะเปนในสวนของการจัดสรางโครงเหล็กสําหรับติดตั้งลอหนา โดยจะใชเหล็กกลองตัวซีขนาด 2
นิ้ว นํามาเชื่อมติดเขากับโครงสรางของรถเข็นขนสงผลไมจํานวน 2 ขาง ซึ่งขาเหล็กทั้ง 2 ขาง จะมีความยาวเทากับ 20
นิ้ ว ทําการเจาะรูดานขางของเหล็กกลองตัวซีสํา หรับ ใสสกรู เพื่อใชจับยึดชุดลอหน าที่ มีขนาด 2.5 นิ้ ว และเซาะร อ ง
ของเหล็กกลองตัวซีใหชุดลอหนาสามารถโผลสูงขึ้นมาไดเล็กนอย จุดประสงคเพื่อตองการใหพื้นของรถเข็นอยูต่ําที่สุด
นั่นเอง และเพื่อความสะดวกในการยกลังผลไมใสลงในรถเข็นดังกลาวไดงาย ลักษณะของการติดตั้งชุดลอหนาจะแสดง
ดังในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะการติดตั้งชุดลอหนาของรถเข็นขนสงผลไม

ขั้นตอนตอมาจะเปนในสว นของการจัดสรา งและติดตั้งแผนรองยก เข ากับ โครงรถเข็ นดังกลา ว ในบริ เวณ
ระหวางขาของรถเข็นดานหนาทั้ง 2 ขาง ซึ่งแผนรองยกจะทํามาจากแผนเหล็กที่มีความหนา 3 มิลลิเมตร มีขนาดความ
กวางเทากับ 16 นิ้ว และมีขนาดความลึกเทากับ 21 นิ้ว เพื่อใชสําหรับรองรับลังผลไมที่ตองการเคลื่อนยาย โดยลักษณะ
รูปแบบแผนรองยกจะแสดงดังในภาพที่ 7
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รำไ
พพ
รรณ
ี

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

เชื่อมแผนรองยก

เชื่อมชุดจับยึดลวดสลิง

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะการจัดสรางและติดตั้งแผนรองยก

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ขั้นตอนตอมาเปนการจัดสรางชุดอุป กรณการยกของแผนรองยก ที่ทํามาจากแผนเหล็ กขนาด 3 มิลลิเมตร
เชนกัน ทําการตัดแผนเหล็กดังกลาวเปนลักษณะแผนเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผา เพื่อใชสําหรับติดตั้งเขากับชุดรางบังคับสลิง
และชุดจับยึดลวดสลิง ซึ่งลวดสลิงตองมีแรงดึงที่เหมาะสมดวย (อีบุควิศวกรรม, 2560) โดยลวดสลิงจะเคลื่อนที่ผานราง
บังคับสลิงผานการทํางานของชุดรอกไฟฟา ลักษณะของอุปกรณการยกของแผนรองยกจะแสดงดังในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงการจัดสรางชุดอุปกรณการยก

ลําดับถัดมาจะเปนในสวนของการออกแบบและติดตั้งชุดรอกสลิงไฟฟาขนาดแรงดัน 12 โวลท กําลังไฟฟา 700
วัตตโดยเริ่มจากการจัดสรางฐานจับยึดชุดรอกไฟฟาและทําการติดตั้งไวบริเวณดานหลังของรถเข็นขนสงผลไม เหตุผล
ที่ติดตั้งไวบริเวณดานหลังของรถเข็นก็เพื่อความสวยงาม และความเหมาะสมสะดวกตอการใชงาน ซึ่งชุดรอกสลิงไฟฟา
จะทําหนาที่ยกแผนรองยกขึ้น-ลง ตามการควบคุมของผูใชงาน ลักษณะการติดตั้งชุดรอกสลิงไฟฟาจะแสดงดังในภาพที่ 9
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อุปกรณจับยึดรอกไฟฟา

รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ภาพที่ 9 แสดงลักษณะการจัดสรางอุปกรณจับยึดและการติดตั้งชุดรอกสลิงไฟฟา

ลัยร
า

ชภัฏ

เมื่อไดดําเนินการติดตั้งชุดรอกสลิงไฟฟาแลว ก็จําเปนจะตองติดตั้งชุดอุปกรณทํางานรวมกับชุดรอกสลิง
ไฟฟาดวย คือการติดตั้งชุดบังคับสลิง (Roller) และชุดรอกบังคับสลิง บริเวณดานบนของรถเข็น เพื่อใหชุดบังคั บ สลิ ง
ทํางานรวมกับชุดรางบังคับสลิงที่ทํา จากเหล็ กกลองตัวซี ซึ่งเหล็กกลองตัวซี จะมี การเซาะรองไว อยูแลว ทําใหมีความ
สะดวกในการนํามาจัดสรางเปนชุดรางบังคับสลิง ซึ่งจะแสดงดังในภาพที่ 10

โรลเลอรบังคับสลิง

ชุดรางบังคับสลิง

ชุดรอกบังคับสลิง

มห
าวิท
ยา

ภาพที่ 10 แสดงการติดตั้งชุดบังคับสลิง, ชุดรางบังคับสลิงและชุดรอกบังคับสลิง

ขั้นตอนตอมาจะเปนการจัดสรางฐานรองรับ แบตเตอรี่ลิเที ยมฟอสเฟส จํานวน 1 ชุด ขนาดแรงดันไฟฟา 12
โวลท และพิกัดกระแสไฟฟา 45 แอมแปร โดยจะติดตั้งไวบริเวณดานหลังของรถเข็นเหนือรอกสลิงไฟฟาขึ้นมาเล็ กน อย
เพื่อใหการถายเทน้ําหนักและจุดศูนยถวงเหมาะสมที่สุด พรอมทําการติดตั้งระบบฟวสตัดตอนอัตโนมัติขนาด 30 แอมป
ไวจํานวน 1 ตัว เพื่อใชทําหนาที่ปองกันชุดรอกสลิงไฟฟาหรือปองกันการลัดวงจรที่อาจจะเกิดขึ้นได ลักษณะการจัดสราง
ฐานรองรับแบตเตอรี่และการติดตั้งแบตเตอรี่จะแสดงในภาพที่ 11
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รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ภาพที่ 11 แสดงการจัดสรางฐานรองรับแบตเตอรี่และการติดตั้งแบตเตอรี่

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ขั้นตอนการจัดสรางในลําดับสุดทายจะเปนในสวนการจัดสรางฐานรองรับอุปกรณคอนโทรล ที่ใชควบคุมการ
ขึ้น-ลงของรอกสลิงไฟฟา โดยจะทําการจัดสรางฐานรองรับอุปกรณคอนโทรลและติดตั้งไวบริเวณดานหลังของรถเข็ น
ใกลกับมือจับเข็นของรถเข็น ซึ่งจะสามารถควบคุมการทํางานโดยยกขึ้น-ลงไดตามความตองการของผูใชงาน ผานปุมกด
แบบสัมผัสจํานวน 2 ชุด ดังจะแสดงในภาพที่ 12

ภาพที่ 12 แสดงการจัดสรางฐานรองรับอุปกรณคอนโทรลและการติดตั้ง

2. หลักการทํางานของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา
รถเข็นขนสงผลไมที่ไดจัดสรางขึ้นนี้จะมีหลักการทํางานคือ เมื่อตองการใชงานรถเข็นขนสงผลไม โดยเริ่มจาก
การยกลังผลไมขึ้นวางไวบนแผนรองยก ซึ่งจะสามารถวางซอนลังผลไมไดจํานวน 3 ลัง และทําการเข็นเคลื่อนยายไปยัง
สถานที่ตางๆไดอยางสะดวกรวดเร็ว ใชทดแทนการยกลังผลไมดวยแรงงานคน ซึ่งตองใชแรงงานคนในการยกถึง 2 คน
ทําใหสิ้นเปลืองแรงงานโดยไมจําเปน และสามารถยกขึ้น-ลงใสกระบะรถบรรทุกไดอยางสะดวกปลอดภัย อีกทั้งยังชวยลด
ความเหนื่ อ ยลา ใหกับ ผู ปฏิ บั ติง านได เปนอยา งดี รับ ภาระโหลดน้ํา หนั กสู งสุ ดได ถึ ง 200 กิ โลกรัม ซึ่ งวงจรไฟฟ า
ของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาจะแสดงในภาพที่ 13 และภาพรถเข็นขนสงผลไมที่เสร็จสมบูรณจะแสดงในภาพ
ที่ 14
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รำไ
พพ
รรณ
ี

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

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ภาพที่ 13 แสดงไดอะแกรมวงจรไฟฟาของรถเข็นขนสงผลไมดว ยพลังงานไฟฟา

ภาพที่ 14 แสดงลักษณะของรถเข็นที่เสร็จสมบูรณและแสดงรูปแบบของการใชงาน

3. ผลการทดสอบการทํางานของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา
ในการทดสอบการทํางานของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา สําหรับกลุมวิสาหกิ จชุมชนบานทา ศาลา
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนวิสาหกิจชุมชนที่ดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑที่มาจากมังคุด เชน ทอฟฟมังคุดหรือ
มังคุดกวน สบูมังคุด และน้ํามังคุดพรอมดื่มเพื่อสุขภาพ โดยมีกําลังการผลิตถึงปละ 4,500 กิโลกรัมตอป (4.5 ตัน) ทําการ
รับซื้อมังคุดตามฤดูกาล โดยขนสงดวยลังพลาสติกที่มีขนาดความกวาง ความยาวและความลึกเทากับ 14, 22 และ 12
ตามลําดับ ภาพลังพลาสติกแบบมีหูเหล็กจะแสดงในภาพที่ 15
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รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ภาพที่ 15 แสดงลักษณะของลังพลาสติกใสผลไมแบบมีหูเหล็ก

ชภัฏ

ซึ่งจํานวนลังผลไมที่ใชงานจะมีจํานวนมากถึ ง 150 ใบ และจะใชวิธีขนส งดวยรถบรรทุ กชนิ ด 4 ลอ นํามา
จัดสงยังอาคารผลิต และตองเคลื่อนยายไปยังสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ ซึ่งทุกครั้งของรอบผลิตตองจางแรงงานในการยกลัง
ผลไมมากถึง 6 คน และในหนึ่งเที่ยวที่ขนสงหรือขนยายจะยกลังผลไมได จํานวน 3 ลัง โดยจะมีคาใชจายดานแรงงาน
เท า กั บ 2,400 บาท และแรงงานต อ งแบกหามไปยั ง สถานที่ จั ด เก็ บ ตอ ไป ทํ า ให แ รงงานที่ ต อ งปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า ว
เกิดความเหนื่อลาเปนอยางมากและตองมีการหยุดพักบอยๆ โดยรถเข็นขนสงผลไมที่ไดจัดสรางขึ้นสามารถขนสงไดครั้ง
ละ 3 ลัง เชนกัน แตใชแรงงานเพียง 1 คนเทานั้น และไมจําเปนตองหยุดพักบอยๆ ทําใหชวยประหยัดแรงงานได เป น
อยางดี และสามารถเคลื่อนยายไปยังสถานที่ตางๆไดอยางสะดวกรวดเร็วอีกดวย ซึ่งขอมูลผลการทดสอบรถเข็นขนสง
ผลไมดวยพลังงานไฟฟาจะแสดงในตารางที่ 2 และการเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวางการขนสงทั้งสองรูปแบบจะแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลผลการทดสอบรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา
ดวยพลังงานไฟฟา

ลัยร
า

คุณสมบัติของรถเข็นขนสงผลไม

มห
าวิท
ยา

1. จํานวนลังผลไมที่ทับซอนไดสูงสุด
2. ระยะเวลาใชงาน/การชารจประจุเต็ม 1 ครั้ง
3. ระยะเวลาในการชารจประจุเต็ม 1 ครั้ง (กลางคืน)
4. ระดับน้ําหนักสูงสุดที่ยกได
5. มีระยะเลื่อนขึ้นไดสูงสุด
6. มีระยะเลื่อนลงไดต่ําสุด
7. มีระยะกราวดเคลียรแรนซ
8. คาใชจายดานพลังงานไฟฟา
9. ระยะเวลาคืนทุน

ผลทดสอบที่ไดรับ

จํานวน 3 ลัง

4 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
200 กิโลกรัม
26 นิ้ว
2.5 นิ้ว
0.5 นิ้ว
8.23 บาท
6 เดือนหรือครึ่งป

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติการขนสงทั้งสองรูปแบบ
คุณสมบัติ

1. ลักษณะรูปแบบของการใชงาน
2. การเคลื่อนยายจากรถกระบะ

3. ระยะเวลาในการเคลื่อนยาย
4.การสรางความเหนื่อยลากับผูปฏิบัติงาน

แรงงานคน

รถเข็นดวยพลังงานไฟฟา

ใชแรงงานคนยกและตองหามเดินไปยังสถานที่จัดเก็บ

ใชแรงผลักเข็นใหเคลื่อนที่ไปขางหนา โดยลังผลไมวาง

ใชแรงงาน

ทับซอนได 3 ลังไปยังสถานที่จัดเก็บ

6 คนเปนอยางนอย ในการยกหามและ

ใช พลังงานไฟฟ า และแรงงานเพี ยง

ยกขึ้น-ลงรถกระบะ
ใชเวลานานกวา

การยกขึ้น-ลงรถกระบะ
ใชเวลานอยกวา

สรางความเหนื่อยลาเปนอยางมาก

ไมสรางความเหนื่อยลา
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1 คน ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อยางนอย 6 คน

อยางนอย 1 คน

2,400บาท/ครั้ง

408.23 บาท/ครั้ง
(400+คาไฟ 8.23บาท)

รำไ
พพ
รรณ
ี

5. จํานวนแรงงานที่ใช
6. คาแรงงานในการขนยาย

ชภัฏ

ในการคิดค า ใชจ า ยด า นพลั งงานไฟฟ า จะคิ ดจากการชาร จ ประจุ ข องเครื่ อ งชาร จประจุ แบตเตอร ช นิ ด
12 โวลท โดยเครื่องชารจประจุจะมีคากระแสชารจประจุเทากับ 2 แอมแปร ทําการชารจประจุใหกับแบตเตอรี่ลิ เที ยม
ชนิด 12 โวลท ซึ่งมีคากระแสไฟฟาเทากับ 45 แอมปแปร ใชเวลาชารจประจุแบตเตอรี่ใหเต็มในชวงเวลากลางคืนที่ 8
ชั่วโมง และทํางานไดนานตอเนื่องเทากับ 4 ชั่วโมง โดยคาใชจายดานพลังงานไฟฟาจะแสดงไดดังตอไปนี้
คากระแสไฟฟาของเครื่องชารจประจุแบตเตอรี่
= 2 แอมแปร
= 2 แอมแปร x 220 โวลท
จะไดคากําลังไฟฟาโดยรวมทั้งระบบ
= 440 วัตต/ชั่วโมง
ใชเวลาชารจประจุนาน 6 ชั่วโมง
= 8 ชั่วโมง X 440 วัตต
= 3,520 วัตต/1,000 วัตต
= 3.52 หนวย
คาไฟฟาไมเกิน 150 หนวย (15 หนวยแรก) คิดเปน 2.34 บาท/หนวย (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2563)
= 3.52 หนวย x 2.34 บาท
ดังนั้น คาไฟฟาตอการชารจประจุเต็มหนึ่งครั้ง
= 8.23 บาท/การชารจประจุเต็ม 1 ครั้ง
หากใชรถเข็นวันละ 4 ชั่วโมง เปนเวลา 30 วัน
= 8.23 บาท X 30 วัน
= 246.90 บาท/เดือน
ถาคิดเปนรายปจะเสียคาไฟเทากับ
= 246.90 X 12 เดือน
= 2,962.80 บาท

ลัยร
า

ในการคิดระยะเวลาคืนทุน คือการนําตนทุนในการจัดสรางมาคิดรวมกับตนทุนที่ประหยัดได ซึ่งรายการตนทุน
ในการจัดสรางจะเทากับ 12,450 บาท ซึ่งรายละเอียดจะแสดงไดดงั ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงรายการตนทุนในการจัดสราง
รายการอุปกรณ

มห
าวิท
ยา

1. วัสดุที่เกี่ยวกับเหล็ก
2. รอกสลิงไฟฟาพรอมคอนโทรล
3. แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟส 12 V 45 Ah
4. ชุดลอหนา
5. ชุดลอหลัง
6. ชุดบังคับสลิง
7. อุปกรณอื่นๆ

จํานวน

1 ชุด
1 อัน
1 ลูก
2 ลอ
2 ลอ
1 อัน
1ชุด

รวมทั้งสิ้น

โดยในการขนยายลังผลไมจะมีการจางแรงงานจํานวน 6 คน
เมื่อใชรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาจะเสียคาใชจาย
ตนทุนที่ประหยัดได
การคิดระยะเวลาคืนทุน

ราคา

4,000 บาท
2,800 บาท
2,750 บาท
300 บาท
800 บาท
800 บาท
1,000 บาท
12,450 บาท
= 2,400 บาท
= 408.23 บาท
= 2400 – 408.23 บาท
= 1991.77 บาท
= 12,450/1991.77 บาท
= 6.20 เดือนหรือประมาณ ครึ่งป
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลและอภิปรายผล

ชภัฏ

ขอเสนอแนะการวิจัย

รำไ
พพ
รรณ
ี

ในการจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา ก็เพื่อเปนการสรางสรรคเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
โลจิสติกสภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะเนนการขนสงลังผลไมในจํานวนมากๆจากรถบรรทุกชนิด 4 ลอ โดยจะมีตนทุนในการ
จัดสรางที่คอ นขางต่ํา ลดการใชแรงงานในปจจุบันไดเปนอยางดี ชวยลดระยะเวลาในการขนสงหรือเคลื่อนยายและยังชวย
ลดความเหนื่อยลาของผูปฏิบัติงานไดอีกดวย
จากการศึกษาวิจัยในการจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา พบวารถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงาน
ไฟฟาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งรถเข็นดังกลาวจะมีขนาดความสูงเทากับ 42 นิ้ว ความกวางเทากับ 21 นิ้ว
และความลึกเทากับ 32 นิ้ว ลอหนามีขนาดเทากับ 2.5 นิ้ว และลอหลังมีขนาดเทากับ 9.0 นิ้ว มีระยะกราวดเคลียรแรนซ
เทา กับ 0.5 นิ้ว ใชรอกสลิงไฟฟา ชนิด 12 โวลท มีขนาดกําลังไฟฟา เทา กับ 700 วั ตต เป นอุ ปกรณย กขึ้ น-ลง และใช
แบตเตอรี่ ลิเทียมชนิ ด12 โวลท ขนาดกระแสไฟฟา เท ากับ 45 แอมปแปร เพื่ อใชเปนแหล งจ า ยพลัง งานไฟฟ า ให กับ
รอกสลิงไฟฟา สามารถยกลังผลไมแบบทับซอนกันไดสูงสุดจํานวน 3 ลัง เฉลี่ยน้ําหนักลังละ 30 กิโลกรัม โดยมีระยะเลื่อน
ขึ้ นไดสูงสุดเทา กับ 26 นิ้ว และมีระยะเลื่อนลงต่ําสุดเทากับ 2.5 นิ้ว สามารถรั บน้ํ าหนั กหรือพิ กัดโหลดไดสูงสุ ด 200
กิโลกรัม รถเข็นขนสงผลไมมีระยะเวลา ในการทํางานตอการชารจประจุหนึ่งครั้งไดเทากับ 4 ชั่วโมง และใชระยะเวลา
ในการชารจประจุใหเต็มหนึ่งครั้งในชวงเวลากลางคืนเทากับ 8 ชั่วโมง มีคาใชจายดานพลังงานไฟฟาตอการชารจประจุ
หนึ่งครั้งเทากับ 8.23 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 6 เดือน และมีคาเสื่อมราคาเทากับ 2,200 บาทตอป

ลัยร
า

1. เนื่องจากรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาที่สรางขึ้น จะใชระยะเวลาในการชารจประจุแบตเตอรี่คอ นขาง
นาน ทางคณะผูวิจัยจึงแนะนําทางกลุมวิสาหกิจชุมชนเปาหมาย ใหทําการชารจประจุในชวงเวลากลางคืน เพื่อพรอมใช
งานในชวงเวลากลางวัน
2. รถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาที่จัดสรางขึ้นนี้ ยังสามารถนําไปใชประโยชนในการยกสิ่งของอื่น ๆ ได
อยางหลากหลายอีกดวย เชน ยกถังน้ํา ยกกระสอบปุย ยกเครื่องมือเครื่องจักร หรืออุปกรณอื่นๆที่มีน้ําหนักไมเกิน 200
กิโลกรัม
3. รถเข็นขนสงผลไมที่ไดจัดสรางขึ้น สามารถนําไปตอยอดใหเปนระบบอัตโนมัติที่อาจทํางานรวมกับระบบ IOT
โดยไมจําเปนตองใชผูควบคุมรถเข็นอีกตอไป

เอกสารอางอิง

มห
าวิท
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ศึกษาตนทุนโลจิสติกสและแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันของเกษตรกรผูปลูกลําไย
ในเขตอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
A Study of Logistics Costs and the Development of Application for Longan
Farmers in Pong Nam Ron District, Chanthaburi Province.
ศศินภา บุญพิทักษ*, ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร, ภัสสร บุญพิทักษ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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บทคัดยอ

ลัยร
า

ชภัฏ

การวิ เคราะหโ ครงสรา งต น ทุ น โลจิ ส ติ กส และกิจกรรมโลจิ ส ติ กส ที่ เ กิ ดขึ้ น ในกลุ ม เกษตรกรผู ปลู ก ลํ า ไย
ในเขตอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โดยนําระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) มาวิเคราะห
หาต นทุ น กิ จ กรรมโลจิ ส ติ กส นั้ น พบวา กิจกรรมโลจิ สติ ก ส ที่ เ กิ ดขึ้ นทั้ ง หมด 7 กิ จกรรม ประกอบด วย การจั ด ซื้ อ ,
การบริ หารสิ นคา คงคลัง , การดํา เนิ นการตามคํ าสั่ง ซื้อ , การเคลื่ อ นย า ยวั สดุ , การขนสง , การติ ดต อ สื่ อ สารทางด าน
โลจิสติกส, คลังสินคาและการจัดเก็บ โดยนําไปสูการเสนอแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส
ของเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวากระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาตนทุนและกิจ กรรม
โลจิสติ กส 2) การออกแบบระบบ 3) ลงมือพัฒนา และ 4) การทดสอบ ดังนั้นประโยชน ที่จ ะได รับ จากแนวทางการ
พัฒ นาการพั ฒนาแอปพลิเ คชั น 1) ได แอปพลิ เคชัน การเก็ บ ต นทุ นโลจิ สติ กส ข องเกษตรกรผู ปลูก ลํ า ไย 2) ไดต นทุ น
โลจิสติกสของเกษตรกรในทุกๆป เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือนักวิจัย เพื่อหาแนวทางในการลด
ตนทุนทางดานโลจิสติกสใหกับเกษตรกร 3) สามารถจัดทําคาเปรียบเทียบตนทุนยอนหลังในแตละปเพื่อวัดประสิทธิภาพ
ทางดานตนทุนโลจิสติกสตอไป
คําสําคัญ: ตนทุนโลจิสติกส, จันทบุร,ี แอปพลิเคชัน, ลําไย

Abstract
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าวิท
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This research employed activity-based costing system to analyze the logistics cost and logistics
activities of longan farmer group in Pong Nam Ron district, Chanthaburi Province. Seven logistic activities
were found including purchasing, Inventory Management, order processing, material handling,
transportation, logistic communication, and warehousing and storage. These activities led to the
application development guideline for longan farmers. The process of the application development
comprised 4 steps: logistics cost and activity analysis, system design, action, and testing. The benefits
of the development were 1) acquiring an application for collecting logistic cost of longan farmers, 2)
having the data of annual logistic cost which could be useful for related agencies or researchers to find
the ways to reduce logistic cost, and 3) having numerical data for cost comparison which could be used
for measuring logistic cost efficiency.
Keywords: Logistic cost, Chanthaburi, Application, Longan

บทนํา

การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสที่ดีชวยใหผูประกอบการสามารถลดคาใช จาย ทําใหสินคาและบริการมีต นทุ น
ที่ ลดลง อีกทั้ ง ยั ง นํา มาซึ่ งความสามารถในการแขงขั น และผลกํ า ไรที่ เพิ่ ม มากขึ้ น โดยนํ าระบบต น ทุ น ฐานกิ จ กรรม
(Activity-Based Costing: ABC) มาวิเคราะหหาตนทุนกิจ กรรมโลจิส ติ กส ในธุร กิ จไดทุ กประเภทเพื่อนํา ไปสู การเพิ่ ม
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ประสิทธิภาพของการทํางานและสามารถควบคุมตนทุนของธุรกิจไดเปนอยางดี (ฐิติรัตน มีมาก, 2563) ดังนั้นพื้นฐาน
อันดับแรกควรมีการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสกอนถึงจะสามารถหาแนวทางการลดตนทุนได
แตขอจํากัดของการวิเคราะหตนทุนโลจิติกส คือตองใชเวลามากในการศึกษา การจดบันทึกขอมูลตามหลักการ
บัญชีแยกประเภทตนทุน (ฐิติรัตน มีมาก, 2563) ซึ่งนักวิจัยที่ลงพื้นที่ในการสํารวจไดมีการเก็บขอมูลโดยเปนลั กษณะ
การจดบันทึกดวยมือแลวนํามาคํานวณหาตนทุนซึ่งใชเวลานานในการนําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลกวาจะไดขอมู ล
จึงทําใหใชเวลาประมวลผลชาและลงพื้นที่ที่ตองการเก็บขอมูลไดนอย แตถามีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการเก็บขอมูล
และประมวลผลตนทุนโลจิสติกสในกลุมตัวอยางที่ตองการ จะชวยใหนักวิจัยหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของไดขอมูลต นทุ น
โลจิสติกสที่งายขึ้น สามารถลดเวลาการทํางาน และทรัพยากรในการเก็บขอมูลไดอยางมาก
คณะผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญ การพัฒนาโปรแกรมการคํา นวณตนทุนโลจิสติกสโดยประยุกตใชวิธีป ระเมิ น
ตนทุนกิจกรรม โดยเริ่มจากการจําแนกตนทุนในกิจกรรมการผลิตและต นทุนโลจิ สติกส เพื่อใหสอคคล องกับนโยบาย
ไทยแลนด 4.0 และใหเขากับยุคเกษตรดิจิทัล (digital agriculture) กลุมตัวอยางคือ เกษตรผูปลูกลําไยในเขตอําเภอโปรง
น้ํารอน จังหวัดจันทบุรี เพราะมีพื้นที่ในการเพาะปลูกลําไยมากที่สุดจํานวน 101,656 ไร ใหผลผลิตรวม 148,220 ตัน
และจํานวนเกษตรกร 8,942 คน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)

วัตถุประสงคของการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย

ชภัฏ

ศึกษาตนทุนโลจิสติกสและเสนอแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดจันทบุรี
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ลัยร
า

สัมภาษณเชิงลึกจากเกษตรกรในเขตอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี จาการคํานวณหากลุมประชากรตัวอยาง
ตามสูตรทาโร ยามาเนะ (Taro Yamane) โดยงานวิจัยนี้ใชคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยาง 99
คนเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของตนทุนการผลิตและตนทุนโลจิสติกสโดยประยุกตใชแนวคิดตนทุนฐานกิจกรรม
แบงออกเปน 6 ขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ (จัตตุรงค เพลินหัด, 2558) 1.กําหนดกิจกรรมในสถานปฏิบัติงาน ซึ่งตองพิจารณา
ในรายละเอี ย ดให ค รบถว นทางบั ญชี 2.คํา นวณแยกตามแต ล ะป จ จั ย เพื่ อ หาต น ทุ น ว า แต ล ะส ว นมี คา ใช จา ยเท า ใด
3. นําตนทุนของทรัพยากรที่ใชในแตละดานที่คํานวณไดในขั้นตอนที่ 2 มากระจายตามแตละกิจกรรม 4. การนําขอมูล
ที่ได มาคํา นวณตนทุนรายกิจกรรม 5. เก็บรวบรวมข อมูล ปริมาณงานของแต ละกิ จกรรม 6. คํานวณต นทุนตอ หนว ย
ของกิจกรรม โดยนําตนทุนรวมของแตละกิจกรรมมาหารดวยปริมาณการปฏิบัติงาน แนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชั น
เปนการใชเทคโนโลยีระบบ โดยแอปพลิเคชันเปนคํายอของคําวา application program หรือเรียกวา โปรแกรมประยุกต
ซึ่งเปนโปรแกรมที่ไดรับการออกแบบใหทํางาน ดวยหนาที่ที่เจาะจงโดยตรงสําหรับผูใช สําหรับโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ
ตัวอยางเชน โปรแกรม ประมวลผลคํา (word processing เชน MS Word) ฐานขอมูล (web browser) เปนตน (ศักดิ์ดา
เตทะรวง, 2556)

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 แสดงตนทุนโลจิสติกส กิจกรรมโลจิสติกส และรายละเอียดกิจกรรมโลจิสติกส
กิจกรรมโลจิสติกส
ตนทุนโลจิสติกส
รายละเอียดกิจกรรม
1.การจัดซื้อ (Purchasing)
ตนทุนขนาดหรือ
การจัดหาป จจั ยการผลิ ต ไดแก พันธุ
ปริมาณการสั่งซื้อ
ลําไย ปุย ยากําจัดวัชพืช และสารราด
หรือสั่งผลิต
ลําไย
(Lot Quantity Costs)
2.การเคลื่อนยายวัสดุ
การเก็ บเกี่ยว และ การจัดเรียงลํ าไย
(Material Handling)
เพื่ อ การขนส ง และค า เสื่ อ มราคา
อุปกรณที่ใชในการลําเลียงผลผลิต
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตนทุนการขนสง
(Transportation Costs)

4.การบริหารสินคาคงคลัง
(Inventory Management)
5.บรรจุภัณฑ (Packaging)
6.โลจิสติกสยอนกลับ
(Reverse Logistics)
7.คลังสินคาและการจัดเก็บ
(Warehousing and Storage)

ตนทุนการดูแลสินคาคงคลัง
(Inventory Carrying Costs)

8.การติ ด ต อ สื่ อ สารทางด า นโลจิ
สติกส
(Logistics Communications)
9.การดําเนิ นงานตามคําสั่ง ซื้ อ ของ
ลูกคา
(Order Processing)

ตนทุนกระบวนการ
จัดการคําสั่งซื้อ
และขอมูลขาวสาร
(Order Processing and
Information Costs)

คาขนสง เชน คาน้ํามัน คาเสื่อมราคา
รถ และค าบํ า รุงรั กษารถหรื อ คา จ า ง
ขนส ง รวมถึ ง การสู ญ เสี ย จากการ
ขนสง
การดู แ ลและจั ดเก็ บ ป จ จั ย การผลิ ต
ไดแก ปุย ยากําจัดวัชพืช และสารราด
ลําไย

รำไ
พพ
รรณ
ี

3.การขนสง (Transportation)

ค าใช จา ยเกี่ ยวกับการบริ หารจั ดการ
คลังสินคาที่ใชในการจัดเก็บปจจัยการ
ผลิต เชน คาไฟฟา คาแรงงาน
คาใชจายที่ใชในการติดตอสื่อสารของ
เกษตรกรกับ พอค าผูรวบรวมผลผลิต
เชน คาใชจายโทรศัพท
ค าใช จา ยเพื่ อให ไดซึ่งมาผลผลิ ตตาม
คํ า สั่ ง ซื้ อ ของพ อ ค า รวบรวม คื อ ค า
วั ส ดุ สํ า นั ก งาน เช น ค า ปากกา ค า
กระดาษ

ชภัฏ

ตนทุนคลังสินคา
(Warehousing Costs)

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

จากตารางที่ 1 จะพบว า เกษตรกรมี ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส ที่ สํ า คั ญ 5 ต น ทุ น 9 กิ จ กรรม คื อ ต น ทุ น ขนาด
หรือปริมาณในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Lot Quantity Costs) ประกอบดวย การจัดซื้อ (Purchasing) การเคลื่อ นยา ย
วั ส ดุ ( Material Handling) ต น ทุ น ก า ร ข น ส ง ( Transportation Costs) ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก า ร
ขนสง (Transportation) ตนทุนการดูแลสินคาคงคลัง (Inventory Carrying Costs) ประกอบดวย การบริหารสินคา
คงคลั ง (Inventory Management) ต น ทุ น คลั ง สิ น ค า (Warehousing Costs) ประกอบด ว ย คลั ง สิ น ค า และ
ก า ร จั ด เ ก็ บ ( Warehousing and Storage) แ ล ะ ต น ทุ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร จั ด ก า ร คํ า สั่ ง ซื้ อ แ ล ะ ข อ มู ล
ข า ว สา ร ( Order Processing and Information Costs) ป ร ะ ก อ บ ด ว ย กา ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ท า ง ด า น
โลจิสติกส (Logistics Communication) การดําเนินตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Order Processing) (จัตตุรงค เพลินหัด,
2558)
รายละเอียดตนทุนของเกษตรกรผูปลูกลําไยเพื่อวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) คา จ าง (บาท/คน/วั น) คิดที่ 300 บาท/วั น/คน ตามอั ตราคา จ า งขั้ น ต่ํ า ของจั นทบุ รี โดยใช ข อ มู ล จาก
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่อง อัตราจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
2) จํานวนไรที่เพาะปลูก (ไร) คือ พื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกลําไยของเกษตรกรแตละครัวเรือน
3) ปริมาณผลผลิตตอไร (กก./ไร) คือ ปริมาณผลผลิตลําไยที่เก็บเกี่ยวไดทั้งหมดตอไรตอเกษตรกร
4) ราคาน้ํามั นดีเซล (บาท/ลิตร) ที่ใชในการคํานวณเป นค าเฉลี่ยน้ํามั นป 2562 โดยใชข อมู ลจากสํ า นักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเทากับ 23.99 บาท/ลิตร
5) ราคารถ คือ ราคาซื้อรถใหมและรถมือสอง 4 ลอ
6) ระยะเวลาที่คาดวาจะใชได (ป) คือระยะเวลาที่ใชงานในการบรรทุกลําไยประมาณ 10-15 ป
7) อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน (กม./ลิตร) คิดเปนระยะทางไป-กลับจากไรถึงรานคาตอครั้งในคาน้ํามันสําหรับ
การจัดซื้อจัดหาปจจัยในการผลิต ซึ่งเทากับ 10.5 กม./ลิตร
793
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
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8) ค า ซ อ มบํ า รุ ง ต อ ป (บาท/ป ) คื อ ค า ใช จ า ยในการซ อ มบํ า รุ ง ดู แ ลรั ก ษาในการขนส ง เช น ล อ รถ
ถายน้ํามันเครื่อง และเช็คสภาพรถทุกๆ 1 ป เปนตน
9) ปริมาณผลผลิตที่เสียตอเที่ยว (กก./เที่ยว) คือ ปริมาณผลผลิตที่เสียหายในระหวางการขนสง
10) คาจางคนขับตอเที่ยว (บาท/เที่ยว) คือ คาจางในการขนสงลําไยในแตละเที่ยว
11) ปริมาณผลผลิตตอเที่ยว (กก./เที่ยว) คือ ปริมาณผลผลิตลําไยที่เก็บเกี่ยวไดทั้งหมดตอเที่ยว
12) ราคาป จ จั ย การผลิ ต ที่ จั ด เก็ บ (บาท/กก.) คื อ ราคาปุ ย ยากํ า จั ด วั ช พื ช ที่ ใ ช ใ นการเพาะปลู ก ลํ า ไย
ของเกษตรกร
13) ปริมาณที่จัดเก็บ (กก.) คือ ปริมาณที่จัดเก็บปุย ยากําจัดวัชพืชที่เหลือใชในการเพาะปลูกลําไย
14) ระยะเวลาจัดเก็บ (ป) คือเวลาในการจัดเก็บปุย ยากําจัดวัชพืช
15) จํานวนไรที่ปจ จัยการผลผลิตที่เหลือสามารถนํา มาใชได (ไร) คือ จํานวนปจจั ย เชน ปุย ยากําจัดวั ชพื ช
ที่เหลือใชในการเพาะปลูกลําไยและสามารถนําปุยและยากําจัดวัชพืชมาใชสวนอื่น
เกษตรกรผู ป ลูกลํา ไยในเขตอํา เภอโปง น้ําร อน จังหวัดจันทบุรี พบว ามีกิจกรรมโลจิ สติ กส ที่เ กิ ดขึ้ นทั้ งหมด
7 กิจกรรมมีตน ทุนโลจิสติกสทั้งมด 6,704 บาทตอไรหรือ 4.586 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 68.03 ประกอบดวย
1) การจัดซื้อพบวา เกี่ยวของกับคาดําเนินการจัดซื้อตนกลาพันธลําไย ปุยเคมี ยากําจัดวัชพืช ปุยอินทรีย พบ
ตนทุนโลจิสติกส 24 บาทตอไร หรือ 0.016 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.24
2) การบริหารสินคาคงคลัง เชน การจัดเตรียมอะไหลและชิ้นสวนตางๆ พบวาเกี่ยวของกับคาเสื่อมอุปกรณที่ใช
ในการจัดเตรียมพบตนทุนโลจิสติกส 440 บาทตอไร หรือ 0.301 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 4.47
3) การดําเนินการตามคําสั่งซื้อ พบวาเกี่ยวของกับคาแรงงานในการดําเนินการคําสั่งตามคําสั่งซื้อ พบตนทุน
โลจิสติกส 519 บาทตอไร หรือ 0.355 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 5.26
4) การเคลื่ อ นยา ยวัสดุ พบวา เกี่ยวของกับคา แรงงานการจั ดเรี ยงผลผลิ ต ค าเสื่อมของอุ ป กรณที่ ใช ใ นการ
เคลื่อนยาย พบตนทุนโลจิสติกส 2,864 บาทตอไร หรือ 1.960 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 29.06
5) การขนสง พบวาเกี่ยวของกับ ตนทุนการขนสงเพื่อจําหนาย ประกอบดวย คาน้ํามัน, คาเสื่อมราคารถที่ใชใน
การขนสง, คาดูแลรักษา, คาสินคาเสียหายจากการขนสง, คาจางพนักงานขับรถ พบตนทุนโลจิสติกส 1,916 บาทตอไร
หรือ 1.311 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 19.45
6) การติดตอสื่อสารทางดานโลจิสติกส พบวาเกี่ยวของกับ คาใชจายทางโทรศัพท พบตนทุนโลจิสติกส 28 บาท
ตอไร หรือ 0.019 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.29
7) คลังสินคาและการจัดเก็บ พบวาเกี่ยวของคาใชจายไฟฟา น้ํา ,คาเสื่อมคลังสิ นคา, คาแรงงานการจั ดเก็บ
พบตนทุนโลจิสติกส 913 บาทตอไร หรือ 0.624 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 9.26
8) โลจิสติกสยอนกลับ
9) บรรจุภัณฑ ไมพบตนทุนโลจิสติกส เนื่องจาก ไมมีการตีสินคากลับเพราะโดยสวนใหญจะมีพอคาคนกลาง
เขามาเหมาลําไยในสวนมีการทําสัญญาซื้อขายไวลวงหนา
ตารางที่ 2 รายละเอียดตนทุนการผลิตและตนทุนโลจิสติกส
กิจกรรมโลจิสติกส
คาเฉลี่ยตนทุนการผลิต
(บาท/ไร/กก.)
ไร

กก.

คาเฉลี่ยตนทุนโลจิสติกส
(บาท/ไร/กก.)

รอยละ

ไร

กก.

รอยละ

รอยละ

1.การจัดซื้อ

1,670 1.143

16.94

24

0.016

0.24

17.18

2.การบริหารสินคาคงคลัง

600

6.09

440

0.301

4.47

10.56

519

0.355

5.26

5.26

3.การดําเนินการตามคําสั่งซื้อ

0.410
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880

0.602

5.การขนสง

-

-

6.การติดตอสื่อสารทางดานโลจิสติกส

-

-

7.คลังสินคาและการจัดเก็บ

-

-

8.โลจิสติกสยอนกลับ

-

-

9.บรรจุภัณฑ

-

-

รวม

3,150 2.511

รวมตนทุนทั้งหมด

8.94

2,864 1.960

29.06
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4.การเคลื่อนยายวัสดุ

1,916 1.311

19.45

19.45

28

0.019

0.269

0.29

913

0.624

9.2

9.26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.97

6,704 4.586

68.03

9,854

100.00
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า
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การเสนอแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรผูปลูกลําไยในเขตอําเภอ
โปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี จะไดขั้นตอนการพัฒนาทั้งหมด 4 ขั้นตอนดวยกัน ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 ควรศึกษา
ความตองการ ในกรณีนี้ศึกษาหากิจ กรรมตนทุนโลจิสติกสใหไดกอนวามี กี่กิจกรรมและเกี่ ยวของกับคาใชจายใดบา ง
ตามตารางที่ 2 รายละเอียดตนทุนการผลิตและตนทุนโลจิสติกส ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ เปนการออกแบบโปรแกรมไว
ล ว งหน า เพื่ อ เล า เรื่ อ งราวทั้ ง หมดของระบบว า มี ก ารทํ า งานอะไรบ า งแสดงการทํ า งานของผู ใ ช ร ะบบ (User)
และความสัมพันธกับ ระบบยอย (Sub systems) ภายในระบบใหญ การออกแบบโปรแกรมโดยใชผังงาน (Use case
diagram) ชวยใหผูพัฒนาระบบสามารถแยกแยะกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นในระบบ ทราบผูใชงานในแตละสวนของระบบ
งายตอการสื่อสารระหวางลูกคาและผูพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การลงมือพัฒนา เปนขั้นตอนของการเริ่มเขียนโปรแกรมในสวน
ตางๆ ตามที่ไดออกแบบไว ผูพัฒนาจะเริ่มพบขอบกพรองหรือขอจํากัดที่มองขามไปในขั้นกอนหนานี้ จึงเปนเรื่องปกติหาก
ตองยอนกลับไปคิดทบทวนเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ขั้นตอนเหลานั้นอีกครั้ง ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบเปนขั้นของการ
ตรวจสอบคุณภาพของแอปพลิเคชันโดยมีเปาหมายเพื่อ คนหาขอผิดพลาดและปรับปรุงแกไขแอปพลิเคชันใหทํางานได
ถูกตองและสอดคลองกับ ความตองการของผูใชมากที่สุดการทดสอบและแกไขโปรแกรม โดยการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา ตามภาพที่ 1

มห
าวิท
ยา

เปนการตรวจสอบแอป
พลิเคชันเพื่อไมใหเกิดความ
ผิดพลาด

ศึกษาความตองการ

ศึกษาตนทุนทางดาน
โลจิสติกส

การออกแบบ

การทดสอบ

ผูพัฒนาโปรแกรมเขียน
คําสั่งในสวนประกอบยอย
ใหสมบูรณ

ตองอาศัยแนวคิดคํานวณ
มาประยุกตอยางเปนระบบ

ลงมือพัฒนา

ภาพที่ 1 องคประกอบการพัฒนาแอปพลิเคชัน
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วิเคราะหตนทุนกิจกรรมทางดานโลจิสติกสเกษตรกรผู
ปลูกลําไย โดยใชระบบตClick
นทุนฐานกิ
to จกรรม มาประยุกตใช
add
text
ในคํานวณตนทุนโลจิสติกส

วิเคราะหกิจกรรมตนทุนโลจิสติกส

การพัฒนาแอปพลิเคชัน

ประโยชนที่ไดรับ

ชภัฏ

ขอมูลทางการ
เกษตร
-ชื่อ นามสกุล,
ประเภทผลไม,
ขนาดพืClick
้นที่, ทีto่อยู
add
เชน ตําบล text
อําเภอ

1) แอปพลิเคชันการเก็บ
ตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกร
ผูปลูกลําไย
2) เปนขอมูลพื้นฐานใหกับ
นักวิจัย หรือหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของ
3) สามารถจัดทําคา
Click to
เปรีtext
ยบเทียบตนทุนยอนหลัง
add
ในแตละปเพื่อวัด
ประสิทธิภาพทางดาน
ตนทุนโลจิสติกสตอไป

ภาพที่ 2 แนวคิดการพัฒนากรอบงานวิจัย การพัฒนาแอปพลิเคชัน

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บไซตและบนโทรศัพทมือถือ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษในการจดบันทึกการ
ปฏิบัติในฟารมดวยการบันทึกขอมูลตามหลักการบัญชีแยกประเภทตนทุนตามระบบบัญชีการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
เว็บไซตดวยภาษาจาวา (Java) และวิธีมาตรฐานในรูปแบบกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวร ดวยเทคโนโลยีการเขียน
ระบบบนเว็บไซตภายใตโปรโตคอล โดยบัญชีขอมูลตางๆ ไดแก บัญชีขอมูลฟารมเกษตร บัญชีขอมูลการปฏิบัติในฟารม
สามารถทดแทนการจดบั นทึ กในแผ นกระดาษไดดวยการบู รณาการเทคโนโลยีดิจิทั ล (digital technology) มีความ
นาเชื่อถือ และโปร งใส ตลอดจนมี ความแมน ยํา สะดวกสบาย และเหมาะสํา หรั บเกษตรกรรายยอ ยและเพิ่ มจํา นวน
เกษตรกรใหเขากับยุคเกษตรดิจิทัล (digital agriculture) และนโยบาย Thailand 4.0 (อรรควุธ แกวสีขาว และคณะ,
2559)
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รำไ
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ี

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

ภาพที่ 3 แผนผังระบบการทํางานของแอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส

สรุปและอภิปรายผล

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

การวิเคราะหโครงสรางตนทุนโลจิสติกส และกิจกรรมโลจิสติกสที่เกิดขึ้น ในกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย ในเขต
อํ า เภอโป งน้ํา รอ น จั งหวั ดจั นทบุ รี โดยนํ า ระบบต น ทุน ฐานกิ จ กรรม (Activity-Based Costing: ABC) มาวิ เคราะห
หาตนทุน กิ จ กรรมโลจิส ติ กส นั้น พบวา กิจกรรมโลจิสติ กส ที่ เกิ ดขึ้ นทั้ งหมด 7 กิจกรรม ประกอบด วย 1) การจั ดซื้ อ
2) การบริหารสินคา คงคลัง 3) การดําเนินการตามคําสั่งซื้อ 4) การเคลื่อนยายวัสดุ 5) การขนสง 6) การติดตอสื่ อสาร
ทางดานโลจิสติกส 7) คลังสินคาและการจัดเก็บ การนําระบบบัญชีตนทุนฐานกิจกรรมหรือระบบตนทุนเอบีซีมาใชในการ
คํานวณหาตนทุนที่แทจริงเพื่อประเมินตนทุนจากและวิเคราะหคุณคากิจกรรมคอนขางมีความแมนยําเมื่อเปรียบเที ยบ
การคํานวณตนทุนแบบเดิม จึงจําเปนตองมีการพัฒนาโปรแกรมคํานวณตนทุนการผลิตโดยประยุกตกับระบบบัญชีตนทุน
ฐานกิจกรรมหรือ ระบบต นทุนเอบี ซีมาใช (ธนสิทธิ นิตยะประภา, 2559) โดยนํ าไปสู การเสนอแนวทางการพั ฒ นา
แอปพลิเคชันการวิ เคราะหตนทุนโลจิสติ กส ของเกษตรกรผูปลูกลําไย ตามแนวคิดภาพที่ 1 องค ประกอบการพั ฒนา
แอปพลิเคชัน มี 4 ขั้นตอนดวยกัน คณะผูวิจัยไดศึกษาความตองการ ในขั้นตอนที่ 1 และไดผลเบื้ องต นคื อ
ตนทุนโลจิ สติกส และกิจกรรมโลจิสติกสที่เกิดขึ้นจากนั้นคณะผูวิจัยจะต องนํางานวิ จัยไปพั ฒนาต อเพื่ อให เกิ ดเปน
แอปพลิเคชันในการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส ในขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ คณะผูวิจัยไดอ อกแบบระบบแผนผั ง การ
ทํางานของแอปพลิเคชัน ตามภาพที่ 3 แผนผังระบบการทํางานของแอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส ขั้นตอนที่
3 ลงมือพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบ ดังนั้นประโยชนที่จะไดรับ 1) ไดแอปพลิเคชันการเก็บ ตนทุ น โลจิสติกสของ
เกษตรกรผูปลูกลําไย 2) ไดตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรในทุกๆ ปเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ
นั กวิ จัย เพื่อ หาแนวทางในการลดตนทุ นทางดา นโลจิสติ กสให กับ เกษตรกร 3) สามารถจัดทําคา เปรี ยบเที ยบต น ทุ น
ยอนหลังในแตละปเพื่อวัดประสิทธิภาพทางดานตนทุนโลจิสติกสตอไป ตามภาพที่ 2 แนวคิดการพัฒนากรอบงานวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยการทํางานของระบบแอปพลิเคชัน การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส ประกอบไปดวย 2 โมดูล
ดวยกัน คือ 1) ผูใชระบบ นําไปสูการเขาสูระบบ (Login) การกรอกขอมูลเกษตรกร ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล, ประเภท
ของผลไม, ขนาดพื้นที่, ที่อยู, รหัส การกรอกตนทุนโลจิสติกส ประกอบไปดวย 1) ตนทุนการจัดซื้อ 2) ตนทุนการบริหาร
สิ นค า คงคลัง 3) ต นทุน การดํา เนิ น การตามคํา สั่ ง ซื้อ 4) ต นทุ น การเคลื่ อ นย า ยวั ส ดุ 5) ต นทุ นการขนส ง 6) ต น ทุ น
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พพ
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การติดตอสื่อสารทางดานโลจิสติกส 7) ตนทุนคลังสินคาและการจัดเก็บ 2) ผูดูแลระบบ การตั้งคา ประกอบดวย ขอมูล
สวนตัว ออกจากระบบ รายงานตนทุนโลจิ สติกส ประกอบดวย รายวัน รายเดือน รายป ตามภาพที่ 3 แผนผัง ระบบ
การทํางานของแอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการ
ออกแบบมาทําการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยนักโปรแกรมทําการพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จสมบูรณ จึงสงตอใหกับนักวิจัย
ได ทํ า การทดสอบแอปพลิเ คชั น โดยทดสอบกั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่เ กี่ ย วข อ ง โดยใช ส ถิ ติเ ชิ ง พรรณนาได แ ก ค า เฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพื่อนําไปประยุกตการใชจริงตอไป ดั้งนั้นแนวทางในการพัฒ นา
แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ มาช ว ยในการวิ เ คราะห ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส จะช ว ยหรื อ ลดข อ จํ า กั ด การจดบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง าน
ของเกษตรกรผูปลูกผลไมในจังหวัดจันทบุรี สามารถทดแทนการจดบันทึกในแผนกระดาษไดดวยการบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (digital technology) มีความนาเชื่อถือและโปร งใส ตลอดจนมี ความแม นยํ าสะดวกสบาย และเหมาะสํ าหรั บ
เกษตรกรรายยอยในการขยายพื้นที่ผลิตเกษตรและเพิ่มจํานวนไดมากขึ้นในการและสามารถใชในพื้นที่ตาง ๆ ได

ขอเสนอแนะการวิจัย

เอกสารอางอิง

ชภัฏ

1. ควรเพิ่มชองการกรอกขอมูลตนทุนโลจิสติกสดา นอื่นๆ ในแอปพลิเคชัน เพื่อเปนการยืดหยุนในการเก็บขอมูล
ตนทุนโลจิสติกสในกิจกรรมตัวอื่นๆ ไดดวย
2. ควรพัฒนาแอปพลิเคชัน ใหสามารถวัดประสิทธิภาพทางดานตนทุนโลจิสติกสในเกษตรกรผูปลูกลําไย
3. ควรพัฒนาแอปพลิเคชัน ใหสามารถวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสทางการเกษตรในประเภทอื่น

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

จัตตุรงค เพลินหัด. (2558). การจัดการตนทุนโลจิสติกส (ออนไลน). แหลงที่มา:
http://www.elcls.ssru.ac.th/jatturong_pl/pluginfile.php/150/block_html/content/.
10 ธันวาคม 2563.
ฐิติรัตน มีมาก. (2563). การบริหารตนทุนโลจิสติกส. สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ. 2 มิถุนายน 2563.
ธนสิทธิ นิตยะประภา. (2559). การประยุกตใช ERP OPEN SOURCE ในงานโลจิสติกส. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย. 11(2): 1-10.
ศักดิ์ดา เตทะรวง. (2556). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น (ออนไลน).
แหลงที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/. 10 ธันวาคม 2563.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2562). ตารางแสดงพื้นที่ปลูกลําไย พื้นที่ใหผลผลิตลําไย และ ผลผลิตรวมในจังหวัด
จันทบุรี ป 2562. (ออนไลน). แหลงที่มา:
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/longan%2062%20dit.pdf.
10สิงหาคม 2563.
อรรควุธ แกวสีขาว. (2559). แอพพลิเคชั่นสําหรับจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ทางดานการเกษตร. วารสารเกษตรพระวรุณ.
13(2): 293-301.

798
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

รำไ
พพ
รรณ
ี

การพัฒนาโครงขายสถานะแบบสะทอนในการควบคุมแรงของหุนยนตเดลตา
Development of Echo State Network to Control Force in Delta Robots
สิรินทร สายน้ําใส, รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร โพธิ์เงิน
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บทคัดยอ

ชภัฏ

การพัฒนาโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนา
ไปสูการประยุกตใชกับตัวควบคุมแรงในการทํางานของหุนยนตเดลตาแบบ 3 แกน เนื่องดวยหุนยนตไดมีการนํามาใชใน
การทํางานรวมกับมนุษ ยมากขึ้น ทั้งในดานอุตสาหกรรมหรือทางการแพทย ซึ่งมีกระบวนการทํางานที่ มีความยุ งยาก
ซับซอน แตก็ยังตองการความแมนยํา รวดเร็ว และปลอดภัย ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการควบคุมแรงนั้นเปนสวนหนึ่งที่สําคั ญ
ของกระบวนการทํางานจึงไดศึกษาพัฒนา โครงขายสถานะแบบสะทอนเพื่อประยุกตใชกับตัวควบคุมแรงในการทํางาน
ของหุนยนตเดลตา โดยผลการดําเนินการวิจัยพบวาตัวควบคุมแบบโครงขายสถานะแบบสะทอน มีประสิทธิภาพที่ดีกวา
เมื่อ เทีย บกั บ ตั ว ควบคุ มแบบ ANFIS และตั ว ควบคุ มแบบ LSTM โดยอา งอิง ผลการการจํ า ลองพยากรณ ซึ่ งมี ผ ลว า
ตัวควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 9.85E-08 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 0.075 วินาที, ตัวควบคุม แบบ
ANFIS มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 2.18E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 28.683 วินาที และตัวควบคุมแบบ LSTM มีคา
ความผิดพลาดเฉลี่ย 8.04E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 269.967 วินาที ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยอื่น ๆ
คําสําคัญ: โครงขายสถานะแบบสะทอน, การควบคุมแรง, หุนยนตเดลตา

Abstract

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

The Development of Echo State Network (ESN) aims to study and develop this network to be
applicable for controlling 3- axis delta robots. Humans rely more on robots in industrial and medical
fields which have a complicated working process but require accuracy, efficiency, and safety. The
researcher saw that force controlling is one of the crucial parts of the robot working process. The
researcher then decided to develop an Echo State Network to control force in the delta robots. The
study found that the controller of the Echo State Network had superior performance compared to the
ANFIS controller and the LSTM controller. The forecasted result indicated that ESN has an average error
rate of 9.85E-08 with an average train time of 0.075 seconds, while the ANFIS has an average error rate
of 2.18E-02 with an average train time of 28.683 seconds, and LSTM has an average error rate of 8.04E02 with an average train time of 269.967 seconds which is consistent with another research.
Keywords: Echo State Network, Force control, Delta robot

บทนํา

หุ นยนต เริ่ มมี สว นสําคั ญ ที่เข า มาช วยดา นเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมมากขึ้ น ทํ าใหตนทุนการผลิ ตของแต ล ะ
อุตสาหกรรมเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ในบางครั้งงานอุ ตสาหกรรมก็มีความอันตรายและมี ความเสี่ ยงเป นอย างมาก อีกทั้ ง
ยังตองการความรวดเร็วและความแมนยําในการผลิต เพื่อเปนการประหยัดระยะเวลาและลดตนทุ น จึงทําใหหุนยนต
จําเปนตองมีความฉลาดและมีเสถียรภาพมากขึ้นกวาเดิม ไมเพียงแตวงการอุ ตสาหกรรมเทานั้ นที่มีการนําเทคโนโลยี
ทางดานหุนยนตมาใช ในปจจุบันไดมีการพัฒนาหุนยนตขึ้นมาเพื่อใชในทางการแพทยมากมายหลายประเภทการใชงาน
โดยเฉพาะหุนยนตที่ใชในการชวยผาตัด, หุนยนตท่ใี ชในการชวยฟนฟูสภาพรางกายของผูปวย ซึ่งสามารถชวยผูปวยที่ มี
อาการคอนขางรุนแรงได เชน ผูปวยที่เสนเลือดในสมองอุดตัน อัมพาตครึ่งซีก เปนตน หุนยนตที่ชวยดูแลผูปวยและผูสูง
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วัย รวมถึงผูท่มี ีอาการเจ็บปวยทั้งทางกายและทางใจและหุนยนตที่ทํางานซ้ําๆ เชน ทําความสะอาดหอง (กําจัดเชื้อโรค)
ขนสงเวชภัณฑการแพทย
หุนยนตเดลตา 3 แกน (Delta Robot 3 Axis) เปนหนึ่งในประเภทของหุนยนตอุตสาหกรรมที่นิยมในกันทั้งใน
งานอุ ต สาหกรรมและทางการแพทย เนื่ อ งด ว ยชิ้ น ส ว นที่ เ คลื่ อ นไหวของหุ นยนต เ ดลต า มี ข นาดเล็ ก ซึ่ ง ช ว ยให
มีประสิทธิภาพในการทําความเร็วไดสูง อยางไรก็ตามขอไดเปรียบที่กลาวถึงในเบื้องตนนั้น มีอีกหนึ่งสวนสําคัญที่มีผล
ตอการทํางานของหุนยนตประเภทนี้คือตองมีการควบคุมแรงอยางเหมาะสม มิฉะนั้นแรงสัมผัสที่เกิดขึ้นอาจสงผลทําให
วัตถุหรือปลายหุนยนตเสียหายได ดวยเหตุนี้จึงมีการเสนอแนวทางการควบคุมแรงที่หลากหลายและแตกตางออกไปกัน
การควบคุมแรงนั้นเปนสิ่งสําคัญสํา หรับ งานที่เกี่ ยวของกับการทํา งานระหวางหุนยนต และสิ่งแวดลอม อาจจะรวมถึง
น้ําหนักของปลายหุนยนต หรือสิ่งที่มากระทบตอปลายหุนยนตมีการเสนอแผนการควบคุมที่แตกตางกันในงานวิจัยหลาย
งานวิจัย (Deschutes J,1997)

ลัยร
า

ภาพที่ 1 หุนยนตเดลตา 3 แกน (Delta Robot 3 Axis)
ที่มา www.wittenstein-us.com
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โดยมีเทคนิควิธีการควบคุมที่คอนขางไดรับความนิยมมากคือ การเรียนรูของเครื่องจักร (Machine Learning –
ML) และโครงขายประสาทเทีย ม (Neural Network - NN) อันเนื่องจากระบบที่คอนขางไมมีความเปนเชิงเส นและ
ซับซอนตอการควบคุม ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานวิจัยพิสูจนแลววาโครงขายประสาทเทียมเปนเครื่องมือในการประมาณคา
ทั่วไปในงานฟงกชั่นที่ไมเปนเชิงเสนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Luca Bulgari Arminio,2019)
ช ว งป ค.ศ. 2000-2001 ได มี ก ารนํ า เสนอโครงข า ยสถานะแบบสะท อ น (Echo State Network - ESN)
เป น ต น แบบจํ า ลอง Reservoir Computing (RC) โดยแบบจํ า ลอง Reservoir Computing (RC) ได รั บ ความนิ ย ม
เพิ่มมากขึ้นในการประมวลผลอนุ กรมเวลา ในแบบจํา ลอง Reservoir Computing (RC) มีการปอ นสัญ ญาณอินพุ ต
แก reservoir ซึ่งเปนระบบพลวั ตแบบสุมที่ มีสถานะแบบวนซ้ํา คา ถวงน้ํา หนักอิ นพุตไปยั ง reservoir ซึ่งงายต อการ
คํานวณ ลดความซับซอนในการฝกสอนและขจัดปญหาในเรื่องของเสถียรภาพ นําไปสูการลูเขาคาต่ําสุดสัมพัทธ โครงขาย
สถานะแบบสะทอ น (Echo State Network - ESN) ถูกนําไปใชในหลาย ๆ งานในการระบุและควบคุมระบบพลวั ต
(H.Jaeger,2007)
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ภาพที่ 2 โครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN)
ที่มา mdpi.com

วัตถุประสงคของการวิจัย

ชภัฏ

จากการศึ ก ษาค น คว า จากงานวิ จั ย ในหลาย ๆ ฉบั บ ผู วิ จัย ไดเ ล็ ง เห็ น ว า หากหุ น ยนตที่ มี ค วามสามารถ
ในการควบคุมแรงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม หรือลักษณะงานนั้นเปนหนึ่งสวนที่สําคัญของการใชงานหุนยนตใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยหลาย ๆ งาน เชน การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแรงดวยนิวโรฟช
ชีในหุนยนตเดลตา (อาทิตย, 2561) หรือกระทั่งการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแรงบิดมอเตอรดวยโครงข า ย
ประสาทเทียมในหุนยนตเดลตาแบบ 3 แกน (ยุทธพงศ, 2561) ทั้งหมดนี้จึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้เพื่อเปนการพัฒ นา
การควบคุมแรง ที่ใชตัวควบคุมแบบโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN) ในควบคุมแรงบิดของ
มอเตอรท่สี งผลตอการควบคุมแรงในการทํางานของหุนยนตเดลตาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของหุนยนตเดลตา

ลัยร
า

1. เพื่อศึกษาตัวควบคุมโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN)
2. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมแรงในการทํางานของหุนยนตเดลตาดวยโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State
Network - ESN)

วิธีดําเนินการวิจัย

มห
าวิท
ยา

1. เก็บขอมูลจากการทดลองโดยที่ภายในชุดขอมูลแตละชุดประกอบไปดวยตําแหนงของปลายหุนยนตเดลตา
แบบ 3 แกนเปนตัวแปร X, Y, Z, Load และบันทึกคาของกระแส ณ จุดที่เหมาะสมที่จายใหกับตัวควบคุมเซอรโวมอเตอร
กระแสที่เหมาะสมนั้นหมายถึงการที่หุนยนตเดลตาแบบ 3 แกนเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงใดๆไดอยางถูกตอง
2. การสรางเครื่องมือในการวิจัยนั้นผูวิจัยไดแบงเครื่องมือเปน 3 เครื่องมือที่จะใชในการทดลองคือ
2.1 ระบบอนุมานนิวโรฟซซี่ แบบปรับตัวได (Adaptive Neuro Fuzzy Interface System : ANFIS)
เปนชนิดของโครงขายประสาทเทียมที่อยูบนพื้นฐานของระบบการอนุมาณ ซึ่งสอดคลองกับระบบการอนุมานชุดเลื่อนกฎ
IF-THEN ที่ไดเรียนรูในการประมาณฟงกชั่นแบบไมเชิงเสน โดยมีใชไลบรารี่ที่มชี ื่อวา ANFIS ของโปรแกรม MATLAB
2.2 Long Short-Term Memory (LSTM) เปนเครือ ข า ยประสาทเที ย มประเภทหนึ่ ง ที่ ส ามารถ
เรียนรูใ นปญ หาการทํานายลําดับ ที่เปนพฤติกรรมในโดเมนปญหาที่ซับซอน เครื่องมือ นี้จะใชวิธีการโปรแกรมโค ดลง
M-File โดยใช ไ ลบารี่ ภ ายใน MATLAB ซึ่ ง มี รู ป แบบคํ า สั่ ง ในการใช ง านสํ า หรั บ Train ระบบคื อ net = train
Network(Train, YTrain, layers, options)
2.3 โครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN) เครื่องมือในสวนนี้จะมีการสราง
ที่มีลักษณะคลายกับ LSTM โดยจะตองมีการเขียนโปรแกรมเพื่อรันผาน M-File โดยมีการโปรแกรมคําสั่งเพื่อเรียกใชงาน
สําหรับการทํางานในสวนของการ Train ดังนี้ train(esn, trX, trY, washout)
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3. กระบวนการ Leaning ดวยชุดขอมูลที่เปนชุดขอมูลเดียว ซึ่งการกําหนดการะบวนการ Leaning นี้ผูวิจัย
ไดกําหนดขอมูลออกเปนจํานวน 4 ชุดโดยแตละชุดของขอมูลมีชวงความหางที่ตางกันคือ 0.05, 0.1, 0.5 และ 1 และ
กําหนดจํานวนรอบของการเรียนรูไวที่ 250 รอบหลังจากที่ผูวิจัยไดทําการทดลองแลวนั้นก็ไดบันทึกผลการทดลองโดย
กําหนดใหมีการหาคา Error จากชุดขอมูลที่นํามาทดลองและบันทึกขอมูลเวลาที่ใชในการ Train ใหกับเครื่องมือ
4. หลังจากที่ผานการกระบวนการ Leaning แลวเครื่องมือที่สรางขึ้นจะมีการ Testing ดวยชุดขอมูล ขอมูล
หนึ่ ง ที่ไ ดแ บ ง ออกมาจากชุ ด ข อ มู ล Leaning โดยผลที่ ไ ด จ ากการ Testing นั้ นจะนํ า ไปสู ก ารเปรี ย บเที ย บเพื่ อ หา
ประสิทธิภาพระหวางเครื่อ งมือที่สรา งขึ้น ซึ่งผลที่จะนําไปเปรียบเทียบนั้ นแบงออกเปน 2 สวนคือ คาความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากการพยากรณเมื่อเทียบกับชุดขอมูลที่ถูกตอง และเวลาของการ Leaning

ภาพที่ 3 ภาพแสดงขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย
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ผลการวิจัย

การวิจัยนี้จะเก็บ ผลการพยากรณโดยการทดสอบผานการจําลองเสมือ นโดยใชโปรแกรม MATLAB ในการ
จําลองของเครื่องมือที่สรางขึ้นทั้ง 3 ชนิด เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพในการพยากรณโดยไดแยกการทดสอบออกเปน
แกนอิสระกันเนื่องจากเปนขอจํากัดของเครื่องมือที่สรางขึ้น โดยมีผลการทดลองดังตอไปนี้
ผลการทดสอบในแนวแกน X ตัวควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 9.85E-08 ใชเวลาในการ Train
เฉลี่ย 0.075 วินาที , ตัวควบคุมแบบ ANFIS มีคา ความผิดพลาดเฉลี่ย 2.18E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 28.683
วินาทีและ ตัวควบคุมแบบ LSTM มีคา ความผิดพลาดเฉลี่ย 8.04E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 269.967 วินาที
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ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของการพยากรณของตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน X

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบเวลาในการ Train ตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน X

มห
าวิท
ยา

ผลการทดสอบในแนวแกน Y ตัวควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 9.145E-08 ใชเวลาในการ Train
เฉลี่ย 0.077 วินาที, ตัวควบคุมแบบ ANFIS มีคาความผิ ดพลาดเฉลี่ ย 2.25E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 28.750
วินาทีและ ตัวควบคุมแบบ LSTM มีคา ความผิดพลาดเฉลี่ย 6.59E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 287.467 วินาที

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของการพยากรณของตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน Y
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบเวลาในการ Train ตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน Y
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ผลการทดสอบในแนวแกน Z ตัวควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 3.071E-08 ใชเวลาในการ Train
เฉลี่ย 0.078 วินาที, ตัวควบคุมแบบ ANFIS มีคาความผิ ดพลาดเฉลี่ ย 2.05E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 22.833
วินาทีและ ตัวควบคุมแบบ LSTM มีคา ความผิดพลาดเฉลี่ย 2.05E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 165.833 วินาที
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ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของการพยากรณของตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน Z

ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบเวลาในการ Train ตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน Z
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จากผลการทดสอบทั้ง 3 แกนสรุปผลไดวาตัว ควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 9.85-08 ใชเวลา
ในการ Train เฉลี่ย 0.0767 วินาที, ตัวควบคุมแบบ ANFIS มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 2.16E-02 ใชเวลาในการ Train
เฉลี่ย 26.756 วินาทีและ ตัวควบคุมแบบ LSTM มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 5.56E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 241.106
วินาที
โดยผลการทดลองนั้นก็ เปนสว นหนึ่งที่ไดตอบสมมุ ติฐานของผูวิจั ยที่กําหนดไววา ตัวควบคุมแบบโครงขา ย
สถานะแบบสะทอ น (Echo State Network - ESN) นั้นมีป ระสิทธิภาพที่ดีก วา ตัวควบคุ มอื่น ๆ อยา งมีนัยยะสํา คั ญ
ทั้งความสามารถในการ Train Data ภาพที่ 10 แสดงเวลาในการทํางานที่นอ ยกวา ANFIS หรือ LSTM รวมถึงยัง มี
เสถียรภาพในการพยากรณที่แสดงใหเห็นถึงคา ความผิดพลาดที่นอยลงภาพที่ 11 ซึ่งสอดคลองกับ (H.Jaeger,2007)
ที่ไ ดให ขอมูล ไว วา ตัว ควบคุมแบบ ESN นั้นลดความซั บ ซอ นในการฝ กสอนและขจั ดป ญ หาในเรื่ อ งของเสถี ย รภาพ
อันนําไปสูการลูเขาคาต่ําสุดสัมพัทธไดดี

มห
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ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของการพยากรณของตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN

ภาพที่ 11 การเปรียบเทียบเวลาในการ Train ตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN
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1. พัฒนาตัวควบคุ มโครงขา ยสถานะแบบสะทอ น (Echo State Network - ESN) ให สามารถเรีย นรู ข อ มู ล
เพื่อนําไปสูการพยากรณไดพรอมกันทั้ง 3 แกน
2. แกไขขอจํากัดของการนําเขาและสงออกขอมูลของตัวควบคุมโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State
Network - ESN) เพื่อใหมีความยืดหยุนตอการประยุกตใชงานรูปแบบตางๆ

เอกสารอางอิง
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การศึกษาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ เพื่อศึกษาถังขยะมูล
ฝอยในชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยทําการศึกษากลุมประชากรแบงออกเป น 2 กลุมไดแก ผูประกอบการ
ในชุมชนริมน้ําจันทบูร และนักทองเที่ยวที่มาใชบริการในชุมชนริมน้ําจันทบูร ในการเก็บขอมูลจากผูประกอบการจํานวน
37 ราย ทําการเก็บขอมูลของความตองการจากผูประกอบการมาจัดเรียงถอยคําใหม ผลจากการเก็บขอมูลผูประกอบการ
พบว า มี ค วามต อ งการหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ถั ง ขยะมู ล ฝอย ได แ ก ต อ งการที่ สํ า หรั บ แยกน้ํ า แข็ ง และน้ํ า ต อ งการ
ความกะทัดรัด ถังขยะสามารถเก็บกลิ่น และมีสีสันที่เขากับชุมชน เปนตน จากขอมูลนี้จึงสามารถแบงลักษณะของถังขยะ
มูลฝอยออกเปน 3 ดานหลัก ไดแก ดานการใชงาน ดานรูปลักษณ และดานคุณภาพ นอกจากนี้จากการรวบรวมข อมู ล
นักทองเที่ยวจแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวไดขอมูลความตองการถังขยะมูลฝอย พบวา ความตองการของนักทองเที่ยว
และผู ประกอบการในรูป แบบของถังขยะใหความสํา คั ญเป นอั นดับ ที่ 1 คือ ด านคุ ณภาพ ( X = 4.56) โดยเน น ไปที่
เรื่องของความทนทาน อันดับที่ 2 ดานการใชงาน ( X =3.61) โดยเนนไปที่เรื่องของมีที่สําหรับแยกน้ําแข็งและ อันดับที่ 3
ก็คือ ดานรูปลักษณ ( X =3.57) จะเนนไปที่เรื่องของสีสันที่เขากับชุมชน ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถนําเอาไปพัฒนาถังขยะได
ตอไป
คําสําคัญ: ถังขยะมูลฝอย, จันทบุร,ี ผูประกอบการ, นักทองเที่ยว

Abstract

มห
าวิท
ยา

A study of solid waste bin in Chantaboon waterfront community, Chanthaburi Province with
the following objective to study of solid waste bin in the Chantaboon waterfront community,
Chanthaburi Province. The study of the population was divided into 2 groups: entrepreneurs in the
Chantaboon waterfront community; and tourists who come to use the services in the Chanthaboon
waterfront community. In collecting data from 37 entrepreneurs, collecting information about the needs
of entrepreneurs to rearrange the words. As a result of collecting data from operators, it was found that
the main demands related to waste bins were the need for a place to separate ice and water. need
for brevity trash can collect smell and colors that fit the community, etc. Based on this information,
the characteristics of solid waste bin can be divided into 3 main areas: usage, appearance and quality.
Moreover, from collecting questionnaires from tourists to obtain information on the demand for solid
waste bin, it was found that the needs of tourists and entrepreneurs in the form of bins were the first
priority, namely quality ( X = 4.56), focusing on the issue of durability, second place in usability ( X
=3.61), focusing on the subject of having a place for separating ice, and in third place, in appearance (
X =3.57), focusing on colorful things that fit the community. This information can be used to develop
trash cans.
Keywords: Solid Waste bin, Chanthaburi, Entrepreneur, tourist
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ปญหาขยะในประเทศไทยถือวาเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่เกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย ไมวาจะเปนพฤติกรรม
การบริโภค การขาดความรูในการขัดแยกขยะ รวมถึงการจัดการขยะที่ไมไดมาตรฐาน จึงทําใหเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม
เชน ปฏิกิริยาเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากขยะเทกองปญหาขยะในทะเล ที่สงผลตอความเปนอยูของสัตวในทะเล เปนตน
สถานการณในปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นตอเนื่องขึ้นทุกป แตจากขอมูลในป 2563 มีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นประมาณ 27.35 ลานตัน ซึ่งพบวามีปริม าณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 มีปริมาณขยะเพิ่ มขึ้ นรอยละ 4
มีขยะที่นํากลับมาใชประโยชน 11.93 ลานตัน ถูกกําจัดอยางถูกตอง 11.19 ลานตัน ถูกจําจัดอยางไมถูกตอง 4.23 ลาน
ตั น ปริมาณขยะมู ลฝอยที่ลดจํ านวนลงเกิ ดจากการควบคุม การเดิ นทางของนั ก ทอ งเที่ ยวเนื่ อ งจากการแพร ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สวนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
, 2564) แตพบวายังเปนปญหาที่ตองมีการสงเสริมใหลดปริมาณขยะอยางตอเนื่อง
จังหวัดจันทบุรีมีธรรมชาติอันหลากหลาย ทั้งภูเขา น้ําตก แมน้ํา ทะเลและยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคั ญอยู
หลายที่ดวยกันไมวาจะเปนอุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว หาดเจาหลาว ชุมชนริมน้ําจันทบูรจากกระทรวงการทองเที่ย ว
และกีฬาป 2563 พบวามีจํานวนนักทองเที่ยว 1,005,408 คน และในป 2564 ขอมูลจนถึงเดือนกั นยายน พบวามี อยู
ประมาณ 391,254 คน (กระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว, 2564) ซึ่งจํานวนนักทองเที่ยวลดลงเนื่องจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชุมชนริมน้ําจันทบูรเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่มีซื่อเสียงเปนชุมชนเกา แกที่ ยังคงความงดงามทางดา นวิ ถี
ชีวิตความเปนอยูและสถาปตยกรรมอายุนับรอยปตลอดถนนสายนี้ยังคึกคักดวยรานรวงดั้งเดิมและสมัยใหม มีรานขาย
ของที่ ระลึก ร า นกาแฟ ร า นขนม ร า นอาหารและที่ พั ก จึ ง ทํ า ให นั ก ท อ งเที่ ย วเข า มาเที่ ย ว ณ ชุ ม ชนริ ม น้ํ า จั น ทบู ร
อยางไมข าดสาย จึงทําใหเกิดปญหาในการทิ้งขยะประเภทแกวพลาสติก ตามนโยบายของประเด็ นยุทธศาสตรจัง หวั ด
จั น ทบุ รี ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 4 การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น
ซึ่งใหการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการสงเสริมการจั ดการ
ขยะมูลฝอยใหแกชุมชน จะเห็นไดวาจากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถังขยะมูลฝอย
ในชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาความตองการถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
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ลงพื้นที่สอบถามปญหาขยะ ณ ชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี กลุมประชากรที่ใชในการรวบรวมขอมู ล
แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูประกอบการในชุมชนริมน้ําจันทบูร และนักทองเที่ยวที่มาใชบริการในชุมชนริมน้ําจันทบู ร
ทําการการรวบรวมความตองการของผูป ระกอบการ จากนั้นกําหนดขนาดกลุมตัว อยางของทาโร ยามาเน (Yamane,
1967) โดยใชการสัมภาษณดว ยแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งไดกลุ มตัวอยางผูประกอบการจํานวน 37 ราย เก็บข อมูล
ความต องการถัง ขยะในชุมชนริ ม น้ํ าจั นทบู ร เมื่อ ได ข อมู ลมาแล ว จึง ทํา การจั ดเรี ย งถอ ยคํ า ใหม โดยใช วิธี (Affinity
Diagram) จากคําตอบในความตองการถังขยะของผูประกอบการ สรางแบบสอบถามโดยใชขอมูลจากผู ประกอบการ
มาแก็บขอมูลเพื่อหาระดับความตองการของนักทองเที่ยว จากนั้นทําการสรางแบบสอบถาม ทําการทดสอบแบบสอบถาม
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และทดสอบความคาความเชื่อมั่นโดยวัดความสอดคลองภายในจากวิธีคํานวณ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach, 1970) ซึ่งตัวแปรในการเก็บแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ และลําดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวของกับถังขยะ โดยทําการรวบรวมขอมูลโดยการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวจํานวน 400 คน จากนั้น
วิเคราะหผลของถังขยะมูลฝอย
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ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ความหมายของความตองการของผูประกอบการ
ความตองการ

ความหมาย

ตัวถังขยะสามารถแยกน้ําและน้ําแข็งได
ตัวถังขยะสามารถเคลื่อนยายไปมาไดสะดวก ไมใหญจนที่จนเกินไป
สามารถเก็บกลิ่นอันไมพึงประสงค
ลวดลายละสีของถังขยะจะตองสะทอนถึงภาพลักษณของคนในชุมชน
มีความดึงดูดนักทองเที่ยวใหเปนที่สนใจ มีความแปลกใหม
ลักษณะรูปรางของถังขยะเปนทรงกระบอก
สามารถใชงานไดยาวนาน ทนทานตอสภาพแวดลอม
ตัวถังขยะมีโครงสรางที่มั่นคงแข็งแรง
ตัวถังขยะสามารถรับน้ําหนักจากการทิ้งของแกวและน้ําไดในระดับนึง

ชภัฏ

มีที่สําหรับแยกน้ําแข็ง น้ํา
มีความกะทัดรัด
เก็บกลิ่นได
มีสีสันที่เขากับชุมชน
นักทองเที่ยวสามารถถายรูปได
มีทรงกระบอก
มีความทนทาน
มีความมั่นคง
รับน้ําหนักไดพอสมควร

รำไ
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รรณ
ี

ผลจากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมความตองการของผูป ระกอบการในรูปแบบของถังขยะ โดยใชวิธีสัมภาษณ
ความตองการที่มีตอถังขยะมูลฝอยในชุมชนจากกลุมตัวอยางผูประกอบการจํา นวน 37 ราย จากนั้นนําขอมูลที่ไ ดมา
จัดเรียงถอยคําใหมและไดนิยามความหมายจากความตองการของผูประกอบการดังตารางที่ 1

ลัยร
า

จากการจัดเรียงถอยคําความตองการของผูประกอบการจากนั้นทําการจัดกลุมความตองการเหลานั้นใหเปนดาน
โดยแบงใหเปน 3 ดาน คือ 1. ดานการใชงาน 2. ดานรูปลักษณ 3. ดานคุณภาพ เมื่อนําความตองการของผูประกอบการ
ในรูปแบบถังขยะมาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการจัดระเบียบขอมูล (Affinity Diagram) (ธนพล เจริญศักดิพงศ, 2559)
เพื่อจัดระเบียบขอมูลได ดังภาพที่ 1
มีที่สําหรับแยกน้ํา น้ําแข็ง
เก็บกลิ่นได

ดานการใชงาน

มีความมั่นคง

มห
าวิท
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มีความทนทาน

มีความกะทัดรัด

ดานรูปลักษณ

มีสีสันที่เขากับชุมชน

นักทองเที่ยวสามารถถายรูปได
ทรงกระบอก

ดานคุณภาพ

รับน้ําหนักไดพอสมควร
ภาพที่ 1 แผนภาพการการจัดกลุมตามความตองการของผูประกอบการ
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การสร า งแบบสอบถามระดั บ ความต อ งการของนั ก ท อ งเที่ ย วมี ค วามสอดคล อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
อยา งมี นัยสํ า คั ญทางสถิติ โดยมี คา สั มประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบัคของแบบประเมิ น ความตอ งการถั งขยะมู ล ฝอย
ของนักทองเที่ยว โดยรวมจากการเก็บตัวอยาง 30 ชุด มีคา เทากับ 0.756 ซึ่งอยูในระดับที่ยอมรับได
จากการเก็บรวบรวมขอมูลนักทองเที่ยว โดยแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา เพศสวนใหญเปนเพศชาย
คิดเปนรอ ยละ 53.50 และเพศหญิ ง คิดเปนรอ ยละ 46.50 โดยผูทํา สอบสอบถามสว นใหญ อ ยู ในช วงอายุ 21-30 ป
คิดเปนรอยละ 58.50 รองลงมา อายุ 31-40 ป คิ ดเป นรอ ยละ 19 อายุ ต่ําวา 21 ป คิดเป นรอยละ 14.50 และ อายุ
มากกวา 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 8
ระดั บ ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วขอ งกั บ ถังขยะ ด านรูป แบบโดยภาพรวม มี คา เฉลี่ ยอยู ใ นระดั บ มาก ( X =3.57)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีสีสันที่เขากับชุมชน ( X =4.77) มีความนาดึงดูด ( X =3.45) และทรงกระบอก ( X =2.50)
ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวของกับถังขยะ ดานคุณภาพโดยมีภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มากที่สุด ( X =4.56)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความทนทาน ( X =4.78) มีความมั่นคง ( X = 4.60) และสามารถรับน้ําหนักไดพอสมควร
( X =4.29) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวของกับถังขยะ ที่เกี่ยวของกับถังขยะโดยภาพรวมทั้ง 3 ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก
( X =3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณภาพสูงสุดมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.56) รองลงมาไดแก ดานการใชงาน
( X =3.61) และดานรูปลักษณ ( X = 3.57) ตามลําดับ โดยการวิเคราะหความตองการของนักทองเที่ยวและผูประกอบการ
พบวา ระดับความสําคัญแตละปจจัยที่มีผลตอการออกแบบถังขยะเบื้องตน โดยสรุปจากผูตอบแบบสอบถามไดวา ถังขยะ
ควรมีความทนทาน (คะแนน 4.78) ลําดับที่ 2 มีสีสันที่ เขากับชุมชน (คะแนน 4.77) ลําดับที่ 3 มีความมั่นคง (คะแนน
4.60) ลําดับที่ 4 มีที่สําหรับแยกน้ําแข็ง (คะแนน 4.58) และ ลําดับที่ 5 รับน้ําหนักไดพอสมควร (คะแนน 4.29)
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การศึกษาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ไดศึกษาขอมูลจากผูประกอบการจํานวน 37
ราย พบวา มีความตองการถังขยะดังนี้ มีที่สําหรับแยกน้ําแข็งและน้ํา ความกะทัดรัด สามารถเก็บกลิ่นได มีสีสันที่เขากับ
ชุมชน นักทองเที่ ยวสามารถถายรูป ได เปนทรงกระบอก มีความทนทาน มั่นคง และรับน้ําหนั กขยะได ซึ่งจากข อ มู ล
ความตอ งการของผู ประกอบทางในชุมชน สามารถแบงลักษณะของถังขยะออกเป น 3 ด าน ได แก ด า นการใช ง าน
ด า นรู ป ลั ก ษณ และด า นคุ ณ ภาพ จากนั้ น เมื่ อ นํ า ความต อ งการจากผูป ระกอบการมาสร า งแบบสอบถามสํ า หรั บ
นั ก ท อ งเที่ ย ว พบว า การนํ า กระบวนการออกแบบโครงสร า งแบบสอบถาม โดยการวิ เ คราะห ค วามต อ งการ
ของนักทองเที่ ยวจากขอมูลของความตองการจากผูประกอบการมาเขากระบวนการทางความคิดอั นเกิ ดการวางแผน
รวบรวมองคประกอบที่มีความสําคัญเขาดวยกั นอยางเปนระบบเพื่อศึ กษาขอมูลถังขยะมูลฝอยในชุมชนริ มน้ําจั นทบู ร
จั ง หวั ดจั นทบุ รี นอกจากผลการวิ เ คราะห จ ากการเก็ บ ขอ มู ล แล ว พบว า งานวิ จั ย นี้ มีค วามสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ของ ธนานันต นุ มแสง และธนิ ตา ตั นตระรุงโรจน (2561) ที่ใช วิธีก ารคํ า นวณคา สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟ าของครอนบั ค
โดยได คา เท ากับ 0.7 ซึ่งอยูในระดับ ที่ยอมรับ ได แตแ ตกตา งกั นที่ กลุ มเป าหมายที่ ใช ใ นการวิ จั ย และอี กทั้ งงานวิ จั ย
ของ ปราณี มีหาญพงษ และกรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร (2561) ที่มีการทดสอบวัดคา IOC และมีการใหคาคะแนนโดยใช
วิ ธีข องครอนบาคมาคํา นวณหาค าสัม ประสิท ธิ์ แอลฟ า ถ า มี คาอย า งน อ ย 0.90 จะเป นเครื่อ งมื อ วิ จัยที่ ดี และควรมี
คาสัมประสิทิ์แอลฟา ตั้งแต 0.70 ขึ้นไปจึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยเชนกัน
จากเก็บกลุมตัวอยางนักทองเที่ยว 400 คน พบวาในความคิดเห็นเกี่ยวกับถังขยะ สวนใหญแลวในความตองการ
หลักของนักทองเที่ยวสามารถออกเปนแตละปจจัย ซึ่งพบวา ปจจัยหลักความตองการดานการใชงาน คือ ที่แยกน้ํา แข็ง
และน้ํา เคลื่อนยายสะดวก และเก็บกลิ่นได ปจจัยหลักความตองการดานรูปลักษณ คือ มีสสี ันเขากับชุมชน มีความดึงดูด
และเปนทรงกระบอก และปจจัยหลักความตองการดานคุณภาพ คือ มีความทนทาน มั่นคง รับน้ําหนักได ซึ่งเมื่อนําปจจัย
แต ล ะด า นมาวิ เ คราะห พ บว า นั กท อ งเที่ ย วให ค วามสํ า คั ญ ในด า นคุ ณ ภาพมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด า นรู ป ลั ก ษณ
และดานการใชงาน ตามลําดับ ซึ่งขอมูลในการศึกษาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ําจันทบูรนี้สามารถนําไปสรางต นแบบ
ถังขยะที่มีความเหมาะสมตอไป
810
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

ขอเสนอแนะการวิจัย

รำไ
พพ
รรณ
ี

1. ผลที่ไดสามารถนําไปตอยอดในการสรางตนแบบถังขยะในชุมชนตอไป
2. ควรมีการพัฒนาในการวิเคราะหการออกแบบตนแบบถังขยะใหครอบคลุมกับชุมชน

เอกสารอางอิง

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

กระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว. สถานการณการทองเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด ป 2564. [ออนไลน].
แหลงที่มา: https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=630. 2564.
ธนพล เจริญ ศั กดิพ งศ. (2559). การศึ กษาป จ จั ยที่ มีผลต อการเกิ ดของเสี ย ในกระบวนการผลิ ต แผ น กรองเส น ใย
สังเคราะห. สารนิพนธรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.
ธนานันต นุมแสง และธนิตา ตันตระรุงโรจน. (2561). การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมิ นกล
ยุทธในการรับมือกับความเครียดแบบสั้นฉบับภาษาไทย. วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย. 63(2):
189-198.
บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
ปราณี มีหาญพงษ และกรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร. (2561). การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล.
วารสารพยาบาลทหารบก. 19(1): 9-15.
สวนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ป 2563. [ออนไลน].
แหลงที่มา: https://www.pcd.go.th/pcd_news/11873/. 2564.
อุทุมพร จามรมาน. (2544). แบบสอบถาม: การสรางและการใช. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ฟนนี่ พลับบิชชิ่งจํากัด.
Cronbach, L. J. (1970). Essentials of psychological testing (3rd Edition). New York: Harper and Row.
Yamane, T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis (2nd Edition). New York: Harper and Row.

811
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

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

รำไ
พพ
รรณ
ี

การศึกษาคุณสมบัติของไฟเบอรกลาสที่นาํ วัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาเปนสวนผสม
A Study of Properties of Fiberglass Mixed with Natural Fiber
from Agricultural Wastes
วสันต วิเวโก, อนุรักษ รอดบํารุง*, เบญจมาศ เนติวรรักษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
*Corresponding Author E-mail: Anurak.ro@rbru.ac.th

บทคัดยอ

ชภัฏ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติการตานทานแรงดึงในไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขน
และเส น ใยจากเปลื อ กทุ เ รี ย น โดยใช นํ้า ยางพาราข น เรซิ่ น สารลดแรงตึ ง ผิ ว ตั ว ทํ า แข็ ง ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า เท า กั บ
10:100:10:0.2:0.2 ตามลําดับ และใชอัตราสวนของใยแกวและเสนใยจากเปลือกทุเรียน 5 สัดสวนคือ 600:0, 550:50,
500:100, 450:150, 400:200 กรัม โดยทําการผสม และขึ้นรูป เพื่อทดสอบคุณสมบัติการตานทานแรงดึง ผลทดสอบ
พบว าสั ดส วนใยแก ว ต อ เส น ใยจากเปลื อ กทุ เรี ย น 550:50 ทํ าใหไ ฟเบอร ก ลาสมี คา ความต า นทานแรงดึ ง มากที่ สุ ด
คาความตานทานแรงดึงเฉลี่ย 6.54 เมกะปาสคาล และคามอดูลัสของยัง มีคาสูงที่สุดที่สัดส วน 450:150 ซึ่งมีคาเฉลี่ ย
ที่ 968.82 เมกะปาสคาล จะเห็นไดวาเสนใยจากเปลื อกทุเรียนสงผลใหคา โมดูลัสของความยื ดหยุนเพิ่มขึ้ น เนื่องจาก
เปนเสนใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัตินุมและเหนียว สามารถนํามาใชเปนวัสดุทดแทนในวัสดุผสมของการทําไฟเบอร กลาส
ที่มีตนทุนสูงไดตอไป
คําสําคัญ: ไฟเบอรกลาส, เสนใยเปลือกทุเรียน, ยางพารา, และคุณสมบัติการตานทานแรงดึง
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The objective of this research was to study the tensile properties of fiberglass mixed with
latex and durian peel fiber by used concentrated latex, resin, surfactant, hardener, catalyst equal were
10: 100: 10: 0.2: 0.2 Respectively. In addition, five main ratios of fiber glass and durian peel fiber were
mixed and formed to test the tensile properties: 600:0, 550:50, 500:100, 450:150, and 400:200 grams.
The results showed that the fiberglass with a glass fiber and durian peel fiber ratio of 550:50 had the
maximum tensile strength. Young's modulus was 6.54 MPa and the average tensile strength was 6.54
MPa. It was the highest, with a ratio of 450:150 average 968.82 MPa. As shown, the fiber from the durian
peel resulted in an increase in the modulus of elasticity. It's a natural material that's both soft and
durable. It can be applied as a cost-effective substitute in fiberglass composites.
Keywords: Fiberglass, Durian peel Fiber, Rubber and Tensile Properties.

บทนํา

ประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตสินคาทางการเกษตรเปนอันดับตนๆ ของโลกโดยเฉพาะทุเรียน ประเทศไทย
คือผูผลิตรายใหญที่สุดในโลก คนไทยนิยมเรียกวา “ราชาแหงผลไม” รสชาติอันหวานมัน ประกอบกับกลิ่นหอมอั นเป น
เอกลักษณ ทําใหเปนที่ชื่นชอบของคนทั่วไปไมเวนชาวตางชาติผูหลงรักในผลไมไทย ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูสงออกหลัก
ทุเรี ย น ซึ่ ง ในแต ล ะป ผ ลผลิ ต ที่ สง ออกมีป ระมาณ 781,000 ตัน จากผลผลิ ตรวมทั่ ว โลก 1,400,000 ตั น ถื อ ว า ไทย
ถือสวนแบงทางการตลาดเกินรอยละ 50 ถึงผลผลิตของทุเรียนถูกสงออกในปริ มาณมากก็ ตาม ความตองการบริ โภค
ในประเทศยังมีเพิ่มขึ้นทุกป การบริโภคภายในประเทศ ระหวางป 2558 - 2562 ปริมาณความตองการบริโภคทุเรียนสด
และผลิ ตภั ณฑทุ เรี ยนมีแนวโนม เพิ่ ม ขึ้ น รอ ยละ 20.64 ต อ ป ซึ่ ง การบริ โภคสว นใหญ จะอยู ใ นรู ป แบบของทุ เรี ยนสด
เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยในป 2562 มีการบริโภคทุเรียนภายในประเทศ 321,771 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2561
รอยละ 39.96 ทั้งนี้ ในป 2563 คาดวาความตองการบริโภคภายในประเทศจะเพิ่มขึ้ นเป นจากป 2562 ร อยละ 5.63
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ซึ่งเปนผลจากปริมาณผลผลิตที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น โดยทุเรียนหนึ่งลูกมีเนื้อหนึ่งสวนเปลือกสามสวน หากมีการบริโภค
ภายในประเทศ 321,771 ตั น ก็จ ะมีเปลือ กทุ เรี ยนถึง 107,257 ตัน (กรมเจรจาการคา ระหว างประเทศ, 2563: 1 )
เศษเปลือกทุเรียน เปนปญหาสําคัญในการกําจัดหากเราสามารถนําเปลือกทุเรียนมาใชใหเกิดประโยชนก็จะเปนการชว ย
ลดภาระในการกํา จัดและชวยรักษาสิ่งแวดลอม ดังรูปที่ 1 (ปญหาขยะจากเปลือกทุเรียน) ซึ่งปจจุบันยังไมมีวิธีกํา จั ด
ที่ชัดเจนแตสว นใหญชาวสวนมักนิยมใชวิธีการเอาไปกองรวมกันเพื่อใหเปนปุยกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการใหเทศบาลเปนผูดูแล
ในการกําจัด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีพืชอีกชนิดหนึ่งที่เปนสิ นคาสงออกเปนอั นดับหนึ่งของโลกนั่ นคือ ยางพารา
โดยนับตั้งแต ป พ.ศ. 2534 เปนตนมาโดยในป 2562 มีปริมาณยางรวม 9,890.38 ตัน แบงเปนยางแผนดิบ 1,449.09 ตัน
ยางแผนรมควัน 8,441.29 ตัน (กองวิจัยเศรษฐกิจยาง, 2562: 1) โดยปจจุบันแนวโนมการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราคาด
วาจะปรับลดลงจากหลายปจจัย ไมวาจะเปนสถานการณโควิด 19 ที่ สงผลตอภาคการผลิตตองหยุดกิจการชั่วคราว รวม
ไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แตผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 นั้น คาดการณวาสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจ
ทั่วโลก สงผลใหราคายางพาราปรับตัวลดลงดวยโดยสงผลกับเกษตรกรสวนยางพารา

ลัยร
า

รูปที่ 1 ปญหาเศษขยะจากเปลือกทุเรียน

มห
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จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการนําน้ํายางพาราขนมาผสมกับ ไฟเบอรกลาส ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑ
ไฟเบอรกลาสนิยมนํา มาใชประโยชนในดานตางๆทั้งนี้เพราะไฟเบอรกลาสเปนวัสดุที่ใหความแข็งแรงสูงรวมทั้งมีอายุ
การใชงานที่ยาวนาน ตอมาไดมีผูคิดคนและปรับปรุงสมบัติของพลาสติกใหมีคุณภาพของไฟเบอรกลาสที่ดีขึ้นโดยการหา
ความสัมพันธระหวางรูปแบบการพันเสนใยแกว (พิพัฒน ไพศาลภาณุมาศ และ เจตสุตา ชาญศร, 2558: 90-95) ทําใหมี
นักวิจัยบางทานเห็นถึงการใชประโยชนจากเสนใยธรรมชาติและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาเปนวัสดุที่ผสมในพลาสติก
(ถิราวุธ พงศประยูร และคณะ, 2546. ) ดังนั้นการเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนเพื่อเปนวัสดุเสริมแรงที่มีความยื ดหยุน
เพื่อเปนสวนประกอบหลักในการผลิตวัสดุชนิดใหมที่มีความแข็งแรง และสามารถแกปญหาราคายางตกต่ําและยังเปนการ
ใชประโยชนจากเปลือกทุเรียนที่เปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไดอีกทางดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาคุณสมบัติความตานทานแรงดึงและโมดูลัสความยืดหยุ นของไฟเบอรกลาสที่ผสมน้ํายางพาราขน
และเสนใยจากเปลือกทุเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาความตานทานแรงดึงของไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขนและเส นใยจากเปลือ กทุเรียน ผูวิจัย
ไดกําหนดเปนขั้นตอนโดยเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่อ งมือและสารเคมี โดยใชน้ํา ยางพาราขน เรซิ่น(โพลีเอสเตอรเรซิ่น)
สารลดแรงตึงผิว(Triton X-100) ตัวทําแข็ง(Hardener) ตัวเรงปฏิกิริยา(Cobalt) เทากับ 10:100:10:0.2:0.2 ตามลําดับ
(อุกฤษฎ นาจําปา, 2558: หนา 27)
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1 ขั้นตอนการผลิตเสนใยจากเปลือกทุเรียน (ปราโมทย วีรานุกูลและคณะ, 2554: 40)
1.1 นําเปลือกทุเรียนสดมาหั่นเปนชิ้นตามแนวขวางของเปลือกกวางประมาณ 4-5เซนติเมตรตอชิ้น
แลวมาใสถุงแลวรัดปากถุงใหแนน นําไปวางไวในที่รมเพื่อใหขึ้นรา จะเริ่มสังเกตเห็นราไดใน 1-2 สัปดาห ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การเตรียมเสนใยจากเปลือกทุเรียน

ลัยร
า

ชภัฏ

1.2 เมื่อเขาสูสัปดาหที่ 3 ใชนิ้วมือบีบที่เปลือกทุเรียนชิ้นไหนนิ่ม ใหนําเปลือกทุเรียนมาตําดวยครก
นํา เปลือ กทุ เรี ยนที่ไดแลว มาลา งดว ยน้ํา สะอาด สิ่ ง ที่ ไมใชเสนใยจะล า งออกไป ล างประมาณ 3-4 ครั้งหรือ จนกวา
จะไดเสนใย หลังจากนั้นนําเสนใยที่ไดไปตากแดดใหแหงพรอมใชงาน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การเตรียมเสนใยจากเปลือกทุเรียน ตัดใหมขี นาดความยาว 1 ซม.

มห
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2 การผลิ ตไฟเบอร ก ลาสผสมน้ํ า ยางพาราและเส นใยจากเปลื อ กทุ เ รี ย น โดยใช น้ํ า ยางพาราข น เรซิ่ น
(โพลีเอสเตอร เ รซิ่ น) สารลดแรงตึ ง ผิ ว (Triton X-100) ตั วทํา แข็ ง (Hardener) ตั ว เรงปฏิ กิ ริ ยา (Cobalt) เท า กั บ
10:100:10:0.2:0.2 ตามลําดับ (อุกฤษฎ นาจําปา, 2558: 27) จากนั้นทําการเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนตามสัดสวน
ระหวางใยแกวตอใยจากเปลื อ กทุเ รี ยนดัง นี้ คือ 600:0, 550:50, 500:100, 450:150, 400:200 กรัม ทําการตวงสาร
ลดแรงตึงผิวและน้ํายางพาราขนและเรซิ่น ตามสัดสวนที่กลาวมา จากนั้นนํามากวนใหเขากัน เทสวนผสมที่ไดลงในแบบที่
เตรียมพรอมอยูแลวซึ่งมีขนาด 20 x 25 เซนติเมตร และความหนา 3.2 มิลลิเมตรตั้งทิ้งไว 24 ชั่วโมงเพื่อใหชิ้นงานเซ็ตตัว
หลังจากนั้นคอยนําไปผานการอบเพื่อไลความชื้น 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง (อุกฤษฎ นาจําปา, 2558: 36)
และปลอยใหช้ินงานเย็นตัวลงหลัง จากนั้นจึง นํามาตัดชิ้ นใหไดมาตรฐาน ASTM D638 TYPE1 ดังรูปที่ 4 เพื่อทําการ
ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ค วามต า นทานแรงดึ ง โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ทดสอบความต า นทานแรงดึ ง Young’s Modulus
( LLOY รุน LR10K PLUS )

814
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เนือ่ งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ผลการวิจัย
ความตานทานแรงดึง
สวนผสม
(ใยแกว:ใยทุเรียน)

ชภัฏ

รูปที่ 4 มาตรฐาน ASTM D638 TYPE

คาความตานทานแรงดึง (เมกะปาสคาล)

ครั้งที่ 1
9.18

ครั้งที่ 2
6.70

ครั้งที่ 3
6.20

ครั้งที่ 4
8.96

เฉลี่ย
7.76

550:50

6.62

6.43

7.60

5.53

6.54

500:100

8.82

4.47

4.36

3.91

5.39

450:150

4.53

6.45

6.03

7.93

6.23

400:200

3.23

4.83

3.94

6.07

4.52
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ลัยร
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600:0

รูปที่ 5 ความตานทานแรงดึง
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ผลการทดลองพบวา ไฟเบอรกลาสที่ผสมน้ํา ยางพาราขนและเส นใยจากเปลือ กทุเรี ยนในอัตราสว นตาง ๆ
คื อ 600:0, 550:50, 500:100, 450:150, 400:200 กรั ม ดั ง รู ป ที่ 5 พบว า ความต า นทานแรงดึ ง มี แ นวโน ม ลดลง
โดยไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขน 600:0 มีความตานทานแรงดึงสูดที่สุด คือ 7.76 เมกะปาสคาล และคา ความ
ตานทานแรงดึงของไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขนและเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่สัดสวน 550:50 มีคาความตานทาน
แรงดึงสูงที่สุดในไฟเบอรกลาสที่ผสมน้ํายางพาราขนที่ใสเสนใยจากเปลือกทุเรียน ซึ่งมีคา ความตานทานแรงดึงเฉลี่ย 6.54
เมกะปาสคาล ทั้งนี้การเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนไมสามารถเสริมความตานทานแรงดึงใหสูงกวาไฟเบอรกลาสที่ผสม
น้ํายางพาราขนที่สัดสวน 600:0 เนื่องจากความยาวของเสนใยมีคา นอยทําใหมีผลตอ ความตา นทานแรงดึงของวั ส ดุ
ที่เ ปนวั สดุ ผสม (ศรุต ศรี สันติสุข และคณะ, 2555: 23-29) รวมทั้ ง ไฟเบอร กลาสที่ ผสมน้ํา ยางพาราขนที่เ ติ มเส น ใย
จากเปลือกทุเรียนมีขนาดเสนใยตางกันจึงเปนผลใหเกิดชองวางและฟองอากาศมากกวาไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขน
ที่ไมเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียน ดังรูปที่ 6

มห
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า

(1) สัดสวน 600:0
มีลักษณะการกระจายตัวของใยแกวสม่ําเสมอเกิดชองวางของอากาศนอยกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัดสวนอื่นๆ
การกระจายตัวที่ไมสม่ําเสมอของเสน
ใยทั้ง 2ชนิดเมื่อนํามาผสมกัน

(2) สัดสวน 550:50
การผสมกันของใยแกวกับเสนใยจากเปลือกทุเรียนมีชองวางของอากาศมากกวา
รูปที่ 6 รูปลักษณะการขาดของชิ้นงาน
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รำไ
พพ
รรณ
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โมดูลัสความยืดหยุน
คาโมดูลัสความยืดหยุน (เมกะปาสคาล)

สวนผสม
(ใยแกว:ใยทุเรียน)

ครั้งที่ 2
838.89

ครั้งที่ 3
370.93

ครั้งที่ 4
776.80

เฉลี่ย
751.09

550:50

752.75

1407.89

798.35

561.74

880.18

500:100

896.81

575.80

371.43

832.76

669.20

450:150

867.28

938.70

998.93

1070.35

968.82

400:200

422.47

363.43

409.60

613.12

452.16

ลัยร
า

ชภัฏ

600:0

ครั้งที่ 1
1017.74

รูปที่ 7 โมดูลัสความยืดหยุน

มห
าวิท
ยา

จากการผลการทดลองพบวา ไฟเบอรกลาสที่ผสมน้ํายางพาราขนที่สัดสวน 600:0 มีคาโมดูลัสความยื ดหยุ น
เฉลี่ยที่ 751.09 เมกะปาสคาล และคาโมดูลัสความยืดหยุนที่ดีที่สุดของไฟเบอรกลาสที่ผสมน้ํายางพาราขนและเส นใย
จากเปลือกทุเรียนที่สัดสวน 450:150 มีคาเฉลี่ยเทากับ 968.82 เมกะปาสคาล จะเห็นไดวาไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพารา
ขนที่เติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนมีความยืดหยุนสูงกวาไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขนที่ไมเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียน
เนื่องจากเสนใยจากเปลือกทุเรียนเปนเสนใยธรรมชาติประเภทเสนใยพืชซึ่งเปนวัสดุอินทรียที่มีสารประกอบเคมีประเภท
เซลลูโลสที่มีคุณสมบัตินุมและเหนี ยว (พงศธร กองแกว, 2559: หนา 9) สงผลใหเมื่อเติมเสนใยจากเปลือ กทุ เ รี ย น
ลงในไฟเบอรกลาสที่ผสมน้ํายางพาราขนแลว ทําใหไฟเบอรกลาสมีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น ดังรูปที่ 7
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รำไ
พพ
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คา Strain at Break
คาโมดูลัสความยืดหยุน (เมกะปาสคาล)

สวนผสม
(ใยแกว:ใยทุเรียน)

ครั้งที่ 2
0.0130

ครั้งที่ 3
0.0283

ครั้งที่ 4
0.0146

เฉลี่ย
0.0171

550:50

-

-

0.0146

0.0137

0.0142

500:100

0.0129

-

0.0156

0.0109

0.0131

450:150

0.0104

0.0091

0.0118

0.0156

0.0117

400:200

0.0118

0.0158

0.0168

0.0142

0.0146

ลัยร
า

ชภัฏ

600:0

ครั้งที่ 1
0.0124

มห
าวิท
ยา

รูปที่ 8 Strain at Break

จากการผลการทดลองพบวา คา Strain at Break มี แนวโน ม ลดลง ดัง รูป ที่ 8 โดยไฟเบอร กลาสผสมน้ํ า
ยางพาราขนที่สัดสวน 600:0 มีคา Strain at Break เฉลี่ย สูงที่สุด คือ 0.0171 และคา Strain at Break ของไฟเบอร
กลาสผสมน้ํ า ยางพาราข น และเส น ใยจากเปลื อ กทุ เ รี ย นที่ สั ด สว น 400:200 มี ค า Strain at Break เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด
ของทุกสัดสวนที่มีการเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนโดยมีคา Strain at Break เฉลี่ย 0.0146 คา Strain at Break ซึ่งมี
แนวโนมลดลงเนื่องจากไฟเบอรกลาสเปนวัสดุผสมที่มีสวนผสมหลายชนิด มีผลตอความหนืด ความเขากันของวัสดุผสม
ทําใหเกิดการจัดวางของเสนใยจากเปลือกทุเรียนและเสนใยแกวไมเปนระเบียบ และเกิดฟองอากาศ ซึ่งมีผลตอคา Strain
at Break ดังรูป ที่ 9 ลักษณะการกระจายตัวของเสนใยในไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขนที่เติมเสนใยจากเปลือ ก
ทุเรียนในสัดสวน 600:0 และ 400:200
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฟองอากาศ

การกระจายตัวของเสนใยแกวกับ

(ก)

การจับตัวของเสนใยจาก

(ข)

รูปที่ 9 ลักษณะการขาดของชิ้นงานและการจัดวางตัวของเสนใย
(ก) สัดสวนใยแกวตอใยจากเปลือกทุเรียน 600:0
(ข) สัดสวนใยแกวตอใยจากเปลือกทุเรียน 400:200

สรุปผลและอภิปรายผล

ลัยร
า

ชภัฏ

งานวิจัยนี้ใชเสนใยธรรมชาติคือเสนใยจากเปลือกทุเรียน เพื่อศึกษาคุณสมบัติความตานทานแรงดึงและโมดูลัส
ความยืดหยุน และคา Strain at Break ผลการวิจัยพบวา ความตานทานแรงดึง และคา Strain at Break มีแนวโนม
ลดลง โดยไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขนที่เติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนสัดสวน 550:50 มีความตานทานแรงดึงเทากับ
6.54 เมกะปาสคาล คา Strain at Break ของไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขนและเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่สัดสวน
400:200 มีคา Strain at Break ดีที่สุดคือ 0.0146 และคาโมดูลัสความยืดหยุนของไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราข น
และเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่ดีทีสุดอยูที่สัดสวน 450:150 มีคาเทากับ 968.82 เมกะปาสคาล ซึ่งมีคามีสูงกวาสัดสวน
ของไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขน ที่ไมไดผสมเสนใยจากเปลือกทุเรียนคือ 751.09 เมกะปาสคาล จะเห็นไดวาเสนใย
จากเปลือกทุเรียนสงผลใหคาโมดูลัสของความยืดหยุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนเสนใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัตินุมและเหนียว
สามารถนํามาใชเปนวัสดุทดแทนในวัสดุผสมของการทําไฟเบอรกลาส และอาจศึกษาเสนใยธรรมชาติป ระเภทอื่นที่ มี
คุณสมบัติคลายกับเสนใยจากเปลือกทุเรียนเพื่อเปนวัสดุทดแทน ที่สามารถพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลไดหลายดานตอ ไป
ในอนาคต

ขอเสนอแนะการวิจัย

มห
าวิท
ยา

1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาในสวนของวิธีการลดฟองอากาศและสารชวยการยึดเกาะระหวางวัสดุ
ผสม และทําใหเฟสของการยึดเกาะของวัสดุผสมเขากันไดดี ซึ่งอาจจะชวยลดฟองและจุดที่ไมแข็งแรง ซึ่งจะสงผลให
คุณสมบัติทางกลดานตางๆดีขึ้น
2. เสนใยจากเปลือกทุเรียนสามารถพัฒนาคุณสมบัติความยืดหยุนของไฟเบอรกลาสไดดี เราสามารถนําเสนใย
จากเปลื อ กทุเ รีย นไปประยุ กต ใ ช เป นวั ส ดุ ทดแทนในวัส ดุ ผ สมการทํ า ไฟเบอร ก ลาสที่สามารถใช ง านและลดต น ทุ น
การผลิตได
3. ไมควรทําในหอ งทึบที่ไมมีก ารไหลเวียนของอากาศ สถานที่ทําควรเปนที่ โปรงโลงอากาศถา ยเทสะดวก
และใสหนากากปองกันสารเคมี เนื่องจากเรซิ่นมีกลิ่นฉุนรุนแรง
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เอกสารอางอิง

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ
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บทคัดยอ

ชภัฏ

การศึกษาพัฒนาออกแบบเครื่องอัดเชื้อเพลิงแทงจากเครื่องบดอเนกประสงคและหาสวนผสมเชื้อแพลิงอัดแทง
จากขยะชีวมวลที่เหมาะสมสําหรับผลิตเปนเชื้อแทง โดยใชวัตถุดิบทั้งหมด 3 ชนิด คือ เปลือกทุเรียน ผักตบชวา และเศษ
อาหารในครัวเรือนนํามาบดยอ ยและอัดใหเป นเชื้อ เพลิ งแทงที่ออกแบบสรา งขึ้ นมา จากแนวคิ ดเครื่ องบดที่ สามารถ
เปนตัวอัดแท งเชื้อเพลิงไดดวยโดยทดลองใชสูตรผสมทั้งหมด 4 สูตร คือ เปลือกทุเรียนบด:ผั กตบชวาบด:เศษผั กบด:
แปงมัน:น้ําสะอาด ตามสูตรตางๆที่ไดกําหนดขึ้นมา แลวนําไปทดสอบคุณสมบัติดานตางๆ จากการออกแบบและสราง
เครื่องบดและอัดเชื้อเพลิงแทงพบวาเครื่องสามารถใชงานบดละเอียดวัสดุที่นํามาทดลองไดดีทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะเปลือก
ทุเรี ยนสามารถบดไดถึ ง 2 – 5 mm. และไดปริมาณโดยเฉลี่ยสามารถบดได ถึง 80 kg/hr ในความเร็ วที่ 1400 rpm
และในสวนการอัดเชื้อเพลิงแทงชีวมวล ก็สามารถทํางานไดดีดวยเชนกันโดยทุกสูตรอัดตัวเปนแทงมี ความหนาแนนสู ง
ไมแตกหัก สวนผสมที่เหมาะสมที่สุดในการทําเปนเชื้อเพลิงแทงคือสูตรที่ 1 เนื่องจากเปนสูตรที่ใหความรอนที่มากและมี
ปริมาณความชื้นที่กวาสูตรอื่นๆ การหดตัวหลังไลความชื้นประมาณ 3.75 % และมีคาความรอนถึง 34.7 kJ มีสวนผสม
ดังนี้ เปลือกทุเรียนบด:ผักตบชวาบด:เศษผักบด:แปงมัน:น้ําสะอาด (1 kg : 2 kg : 0.5 kg : 0.25 liter)
คําสําคัญ: เครื่องบดอัด, เชื้อเพลิงแทง, ชีวมวล, ขยะชุมชน
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The study and development of the design of the fuel briquette compactor from the multipurpose grinder and the determination of the briquette mixture from biomass waste suitable for the
production of the briquette. 3 types of raw materials, namely durian peel, water hyacinth and
household food scraps are crushed and compressed into a specially designed fuel stick. 4 formulas,
using the ingredients of : durian peel, ground water hyacinth, crushed vegetable scraps, tapioca starch,
and clean water were established and then used to test various properties. From the design and
construction of the pulverizer and stick fuel compactor, it was found that the machine can be used to
grind all three types of materials well, especially durian peel, which can grind up to 2-5 mm. 80 kg per
hour at a speed of 1400 rpm and in the biomass fuel compression section It works well too, with all
formulations compacted into a high-density, unbreakable bar. Formula 1 the ingredients are as follows.
Crushed durian peel: Ground water hyacinth: Crushed vegetable scraps: Tapioca starch: Clean water (1
kg : 2 kg : 0.5 kg : 0.25 liters) was found to be the best as provides more heat and higher moisture
content than other formulations. and shrinkage after elimination of moisture is about 3.75 % and has
a heat value of 34.7 kJ.
Keywords: Granulator and press machine, Briquette, Biomass, Municipal Solid Waste
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ขยะมูลฝอยในประเทศไทยเกิดขึ้น ประมาณปละ 27.8 ลานตัน แตไมไดถูกกําจัดอยางเปนระบบ อาจทําใหเปน
ปญหาใหญอยางหนึ่งของสังคมไทย ที่ถูกเรียกวาเปนปญหาสังคม จนกระทั่งในปจจุ บันก็ ยังไมสามารถแกป ญหานี้ ได
อยางเปนรูปธรรม ตัวเลขปริมาณขยะในไทยลาสุดถูกระบุโดยกรมควบคุมมลพิษวา ทั้งปไทยมีขยะประมาณ 28 ลานตัน
แตสามารถกํ าจัดไดถู กกรรมวิธีที่ปลอดภัยเพี ยง 11 ลา นตัน ดังนั้ นจึงมีคําถามว า แล วขยะที่ เหลื อถู กนํ าไปทิ้ ง ที่ไ หน
ขยะเหลานั้นสรางมลภาวะใหสังคมไทยมากนอยเพียงใด (ปยชาติ ศิลปะสุวรรณ, 2557). เมื่อกระบวนการกําจัดขยะ
ในประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพในการกําจัดมากถึงขนาดนั้น ในขณะที่ปริมาณขยะสารพัดชนิด ทั้งขยะทั่วไป และขยะ
พิษในบานเมืองของเรากลับมีเพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน ซึ่งก็หมายความวาปญหาขยะจะยังคงเปนปญหาใหญของสังคมไทยตอไป
ในอนาคต แลวถาหากคนจํานวนไมนอยในสังคมไทยยังคงสรางขยะพลาสติกชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้งจํานวนมากเช นนี้
ต อไปเรื่อย ๆ ก็หมายความวาคนไทยตองเผชิญกับวิกฤติ ขยะล นเมือ ง และป ญหามลภาวะ รวมถึ งป ญหาระบบนิเวศ
อยา งไม มีทางหลีก เลี่ ยงไดในอนาคตอันใกลนี้ ปจจุบันในชุ ม ชนมีการเจริญ เติบโตและมี การพั ฒนากั นอย างรวดเร็ ว
ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งอุปโภคบริโภคเปนจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน การซื้อของใชตามรานสะดวกชื้อ,ตามตลาดสด
และตามสถานศึกษา ทําใหเกิดขยะชีวมวลขึ้นเปนจํา นวนมาก เชน ประเภทขยะชี วมวลที่เปนขยะแห งอยาง เศษไม ,
เศษเปลือ กผลไม หรือขยะเป ยกจากเศษอาหาร เปนตน ถา หากไม มีการนํา ขยะเหลา นี้ ไปใช ป ระโยชน ขยะเหล า นี้
จะกอใหเกิดปญหามลพิษตามมาในภายหลัง จากปญหาเหลานี้ จึงมีความคิดวาหากนําขยะเหลานี้ มาทําเปนเชื้อ เพลิ ง
โดยการนํามาทําเปนถานอัดแทงเพื่อจัดการปญหาขยะชีวมวลพวกนี้ ประกอบดวยในปจจุบันปริมาณความตองการถานไม
และถานอัดแทงมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการใชทําอาหารแตปญหาพบวาปริมาณไมสําหรับเปนวัสดุ
ในการผลิตถานมี ปริ มาณลดลง ไมเพียงพอในการผลิตถา น ดังนั้นการทํา ถานอั ดแทง จากขยะจึ ง เป นทางเลื อ กหนึ่ ง
ในการผลิตถานอัดแทงในทองตลาด ที่ผานมามีการผลิตถานอัดแทงหลายรูปแบบ ไดแก
1.ผักตบชวา เปนถา นอัดแทงพลังงานเชื้อเพลิง (อามานี สามะและคณะฯ, 2560) เปนการนํา เอาผักตบชวา
มาทําเปนเชื้อเพลิงอัดแทง โดยกระบวนการตา ง ๆ 1. เก็บผักตบชวาตามคลองในชุมชนแลวนํ าผั กตบชวาไปตากแห ง
เปนระยะเวลา 5-10 วัน 2. นําผักตบชวามาบดละเอียดใหมีขนาด 20 mm. 3. เปนวิธีการผสมในสัดสวนที่เตรียมไว มี
ผักตบชวาที่บด 10kg , แปงมันสําปะหลัง 1 kg , น้ํา 1 kg 4. การอัด นําตบชวาที่ผสมเสร็จแลว มาใสในทอ PVC ขนาด
10 mm. 5. นําเชื้อเพลิงที่อัดเสร็จไปตากแหงเพื่อไลความเชื้อประมาณ 2-3 วัน (นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการจั ดการ
ทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม)
2.ถานอัดแทงจากเปลือกมังคุด (สุมินทรญา ทีทา และคณะฯ, 2557). เพียงนําเปลือกมังคุดมาตากจนแหงสนิท
บรรจุลงในเตา แลวจึงเผาจนกลายเปนถาน มีสีดํา และน้ําหนักเบา จากนั้นนํามาบดใหเปนผงละเอียด ผสมกับกาวแปง
เปยกในอัตราสวน 5 : 1 แลวอัดเปนแทง ตากแดดอีกครั้ง เพียงเทานี้เราก็จะไดถานเปลือกมังคุดที่สามารถนํามาผลิตเปน
พลังงานเชื้อเพลิงได แตวิธีนี้มีอัตราการในการเกิดถาน 30.25% โดยมวลของเปลือกมังคุด
3.ถานอัดแทงจากเศษอาหารเหลือทิ้ง (ศักดิ์สิทธิ์ โสธรศักดิ์, 2561) เปนการนําเอาเศษอาหารเหลือทิ้งจากการ
บริโภคมาอบหรือตากแหง ใชเวลาตาก 30 วัน ขึ้นอยูกับสภาพอาการ จากนั้นเอาเศษอาหารที่ตากจนแหงแลว มาผสมกับ
ถานจากเศษไม แลวนํานําสวนผสมทั้ง 2 ชนิดไปบด หลังการบดเสร็จแลวจึงทําการผสมเศษอาหารเหลือทิ้งตอถานเศษไม
ในอัตราสวน 2:8 จากนั้นเอาสวนผมที่ผสมแลวเขาเครื่องอัดแทง หลังจากผานการอัดแลวนําถานที่ไดจากการอัดไปตาก
แดดใหแหงสนิท และทําการนําผลผลิตที่ไดไปศึกษาดานความรอนและสมรรถนะทางกายภาพสรุปไดวาถานอัดแทงที่ มี
อัตราสวนของเศษอาหารเหลือทั้งตอถานเศษไมในอั ตราสวน 2: 8 เปนอัตราสวนที่ใหคาความรอนสูงเทากับ 5,646.6
แคลอรี / กรัมคาความชื้น 4.70% และปริมาณเถา 9.66% ซึ่งอัตราสวนดังกลาวผานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
การนํ า ขยะมาแปรรู ป ใหเ ป นพลั ง งาน เป นอี ก แนวทางหนึ่ง ที่ ช ว ยแก ไ ขป ญ หาขยะได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จากการนําขยะมูลฝอยมาผลิตเปนแทงเชื้อเพลิงตาง ๆ ที่กลาวมาบางการผลิตมีการใชงบประมาณคอยขางสูง (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2548). และบางการผลิตใชเวลาคอนขางนานจึ งมี ความคิดเห็นวา หากนําขยะ
ชี ว มวลมาทํา เปนเชื้ อเพลิงอั ดแท ง โดยใช การผลิ ตที่ ตา งออกไป คือ การนํา ขยะต าง ๆ ที่ กลา วมานํ า มาคั ดแยกขยะ
ที่สามารถทําเปนเชื้อเพลิงได เชน เปลือกทุเรียน เศษวัชพืช และเศษอาหาร จากนั้นเอาวัตถุดบิ ไปแยกแลวทําการบดใหได
ขนาดที่ตองการประมาณ 20 mm. และนําวัตถุดิบที่บดมาแลวมาทําการผสมเขาดวยกันโดยสัดสวนการอัดมีหลายสูตร
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ในการผสม จากนั้นเอาวัตถุดิบที่ทําการผสมเสร็จแลวนําเขาเครื่องอัดโดยการอัดนั้นจะมีมอเตอรสงกําลังขนาด 2 แรงมา
เพื่อสงกําลังไปยังเครื่องบดอเนกประสงคที่มีการพัฒนามาใหสะดวกในการอัดใชเวลานอยและรวดเร็ว จากนั้นเอาวัตถุดิบ
ที่ผานการอัดมาแลวนําไปทําการไลความชื้นในกระบวนการตอไป จากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะชีวมวล
ดังกลาวจึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําเครื่องอัดถานขึ้นมาใชในการผลิต ซึ่งที่ผานมีการพัฒนาเครื่องอัดแทงถานในรูป แบบ
เกลี ย วอั ดเย็ นสาหรั บ เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล จากเศษวั สดุ เ หลื อ ใช ใ นกระบวนการผลิ ต กาแฟชุ ม ชน และหาคุ ณ สมบั ติ
ทางเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑถา นอัดแทง (พงษศักดิ์ อยูมั่น, 2559) ดวยเชนกัน
จากปญหาที่ กลา วมาจึ งได กลับ มาคิ ดทบทวนถึงการจัดการขั้ นพื้ นฐานโดยการฝงกลบหรื อ การเผาซึ่ง มุง เน น
ไปที่การจัดการกับขยะที่ยอยสลายได แตถาหากเปนขยะชิ้นใหญ เชน เปลือกทุเรียน หรือเศษวัชพืชตาง ๆ การปลอยให
ยอยสลายตามธรรมชาติน้นั อาจจะตองใชระยะเวลาคอนขางนาน จากปญหาที่กลาวมาจึงนําขยะชีวมวลที่กลาวมาขางตน
แล ว นํา มาบดและผสมในอั ตราส วนที่เหมาะสมเพื่ อ ทําเปนเชื้ อ เพลิ งอัดแท ง ใช ในครัว เรื่ อ นเพื่ อ ลดภาระการใช จา ย
และลดการใชฟน ถานไมและกา ซธรรมชาติ รวมทั้งยังเปนการแกไขปญ หาขยะ ตลอดจนเปนการอนุรั กษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทั้งนั้นยังลดการตัดไมทําลายปาไดอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ชภัฏ

1. เพื่อพัฒนาเครื่องอัดเชื้อเพลิงแทงจากเครื่องบดอเนกประสงค
2. เพื่อศึกษาสวนผสมเชื้อแพลิงอัดแทงจากขยะชีวมวลที่เหมาะสมสําหรับผลิตเปนเชื้อแทง
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ลัยร
า

อุปกรณที่ใชในงานวิจัย
- เครื่องผสมขนาด 1 แรงมา
- เครื่องสับยอยวัสดุขนาด 2 แรงมา
- เครื่องชั่งน้ําหมักแบบ ดิจิทัล ความละเอียดทศนิยม 3 ตําแหนง (0.001 g)
ขั้นตอนการออกแบบ
1.ออกแบบและสรางเครื่องบด อัดแทงเชื้อเพลิง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1
1.1 คํานวณหาขนาดเพลา ใชทฤษฎีความเคนเฉือนสูงสุด ซึ่งเปนการออกแบบโดยวิธีสถิตยศาสตร (Static
Design Method) เพลาส ว นมากจะอยูภ ายใตความเคนที่เปนวั ฏ จักร โดยใชวั สดุเพลาทํา จากโลหะเหนีย ว (St 42)
ตามมาตรฐาน ISO/R 775-1969 เนื่องจากเปนการงายตอการคํานวณ และยังเปนการประหยัดคาใชจายในการซื้อวัสดุ
ในการทําเพลาดวย เนื่องจากตองการใหแรงบิดที่เกิดขึ้นที่เพลาอัดเกลียวมาก วิธีการคํานวณขนาดของเพลา (d) จะใช
สมการดังนี้ (พงษศักดิ์ อยูมั่น, 2559).
(1)

เมื่อ

Ct = ตัวประกอบความลาเนื่องจากการดัด (ลักษณะเปนเพลาหมุน แรงเพิ่มขึ้นอยางชาๆ = 1.5)
Cm = ตัวประกอบความลาเนื่องจากการบิด (ลักษณะเปนเพลาหมุนแรงเพิ่มขึ้นอยางชาๆ = 1.0)
T = แรงบิดที่เกิดกับเพลา (N-m)
M = โมเมนตดัดที่เกิดกับเพลา (N-m)
d = คาความเคนเฉือนในการออกแบบ (กรณีที่เพลาไมมีรองลิ่มเทากับ 55 N/mm2)
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ชภัฏ

รูปที่ 1 เครื่องบดอัดแทงเชื้อ เพลิง ประกอบดว ย: 1) มอเตอร 2) กระบอกอัด 3) ชุดสกรูอัด 4) พูลเลและสายพาน
5) ชองปอนวัตถุดิบ 6) เพลาสกรูอัด

1.2 การคํานวณหากําลังงานที่เพลา เมื่อทราบความเร็วรอบ และแรงบิดของเพลาสามารถคํานวณหากําลัง
งานที่เกิดขึ้นในเพลา (P) ได 1.8 แรงมา (Hp) จากการคํานวณดังนี้

ลัยร
า

เมื่อ

(2)

P = กําลังงาน (Hp)
T = แรงบิด (N-m)
n = ความเร็วรอบของเพลา (rpm)
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1.3 การคํานวณหาโมเมนตดัดสูงสุด ที่เกิดขึ้นในเพลา เมื่อทําการวิเคราะหโมเมนตดัดที่เกิดขึ้นในเพลาโดยทํา
การพิจารณาจากแรงตาง ๆ ที่กระทํากับเพลา โดยทําการแบงการพิจาณาเปนสองระนาบ คือ แนวนอน และแนวดิ่ง
จากนั้นทําการคํานวณหาโมเมนตสูงสุด 18.5 N-m ไดจากสมการ
(3)

เมื่อ

M = โมเมนตดัดสูงสุดที่เกิดขึ้นกับเพลา (N-m)
MH = โมเมนตดัดสูงสุดในแนวนอน (N-m)
MV = โมเมนตดัดสูงสุดในแนวดิ่ง (N-m)

2. การหาคาความรอน
2.1 เตรียมแทงเชื้อเพลิงจากสวนผสมตาง ๆ และนํา ไปทดสอบโดยหาคา พลังงานความรอนโดยใชเครื่อง
Bomb Calorimeter นําในแตละอัตราสวน มาวิเคราะหหาสมรรถนะของเชื้อเพลิง และมลภาวะตามวิธีมาตรฐาน ASTM
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ดั ง นี้ ค า ความร อ น (heating value), ASTM D 5865 ปริ ม าณสารที่ เ ผาไหม ไ ด (volatile matter), ASTM D 3172
ปริ ม าณเถ า (ash), ASTM D 3174 และปริ ม าณความชื้ น (moisture), โดยส ง ตั ว อย า งวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ณ หองปฏิ บัติการตรวจวัดคุณสมบัติของเชื้อเพลิง ภาควิ ชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิ ศวกรรมศาสตร มหาวิท ยาลั ย
เชียงใหม ซึ่งการหาคาความรอนเปนการวิเคราะหโดยตรง โดยการนําตัวอยางขยะเชื้อเพลิงมาบด ใหมีขนาดเล็กประมาณ
1 มิลลิเมตร แลวนําไปวิเคราะหโดยวิธี Bomb Calorific Method คาความรอนที่ไดเรียกวา Dry Solid Calorific Value
(DSCV) เปนคาความรอนที่ไดจากการเผาไหมอยางสมบูรณ ผลการตรวจวัดคาความรอนของขยะเชื้อเพลิง
2.2 การทดสอบหาสมบัติทางฟสิกสและสมบัติทางความรอน วิเคราะหหาคาความหนาแนนของเชื้อเพลิงทั้ง
4 สูตรโดยนําเชื้อเพลิงมาชั่งมวลและคํานวณปริมาตร และวิเคราะห ความหนาแนน ของเชื้อเพลิง จากอัตราสวนของมวล
ตอปริมาตรของเชื้อเพลิงและหาคาความชื้นของเชื้อเพลิงทุกสวนผสม หาคาความชื้นเฉลี่ยของเชื้อเพลิงแตละสว นผสม
จากนั้นหาเวลาการเผาไหมจนหมดของเชื้อเพลิงและเถาของเชื้อเพลิง โดยทําการทดสอบทุกสวนผสม แลวบันทึกผล
2.3 หาเวลาการเผาไหมจนหมดใหความรอ นของเชื้อเพลิงทั้ง 4 สูตร ครั้งละ 1 กิโลกรัมเทากันในเตาอั งโล
ที่แบงครึ่งเตาโดยใชแผนสังกะสีกั้นกลางในที่โลงแจง (เพื่อใหเปนการเผาไหมแบบสัมบูรณ) บันทึกเวลาในการเผาไหม
จนหมด เมื่อระบบเย็นตัวลง นําขี้เถาที่เหลือไปชั่งมวล เพื่อหาปริมาณเถาเฉลี่ย ของถานแตละสวนผสม
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วิธีการทดลอง
1. เตรียมอุปกรณและวัตถุดิบที่ตองใชในการทดลอง
2. นําเปลือกทุกเรียน,ผักตบชะวา, เศษอาหารและวัชพืชตาง ๆ ไปตากแดดใหแหง 3-4 วัน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
3. นําวัตถุดิบที่ผานการตากแดดแลวมาบดดวยเครื่องสับยอยเพื่อลดขนาดใหได 20 มิลลิเมตร (ไมนําวัตถุดิบ บด
รวมกัน)
4. นําวัตถุดิบที่สับยอยแลวเขาเครื่องบด อัด ที่ออกแบบใหละเอียดอีกครั้งใหไดขนาด 0.5 – 1 mm.
5. นําวัตถุดิบแตละชนิดที่ผา นการสับยอยละเอียดแลวมาเขาเครื่องผสมโดยจะผสมทั้งหมด 4 สูตร ดังนี้
สูตรที่ 1. ใชสวนผสม อัตราสวน (1:2:0.5:0.25)
เปลือกทุเรียน
1 กก
ผักตบชะวา
2 กก
เศษอาหารและวัชพืชตาง ๆ 0.5 กก
แปงมัน
0.25 กก
สูตรที่ 2. ใชสวนผสม อัตราสวน (2:1:0.5:0.25)
เปลือกทุเรียน
2 กก
ผักตบชะวา
1 กก
เศษอาหารและวัชพืชตาง ๆ 0.5 กก
แปงมัน
0.25 กก
สูตรที่ 3. ใชสวนผสม อัตราสวน (1.5:1.5:0.5:0.25)
เปลือกทุเรียน
1.5 กก
ผักตบชะวา
1.5 กก
เศษอาหารและวัชพืชตาง ๆ 0.5 กก
แปงมัน
0.25 กก
สูตรที่ 4. ใชสวนผสม อัตราสวน (0.5:2.5:0.5:0.25)
เปลือกทุเรียน
0.5 กก
ผักตบชะวา
2.5 กก
เศษอาหารและวัชพืชตาง ๆ 0.5 กก
แปงมัน
0.25 กก
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6. จากนั้น เอาแตละสูตรไปอัดโดย ใชเครื่องอัดอเนกประสงค ใหไดขนาด 40*100 มิลลิเมตร (ทรงกระบอกตัน)
7. หลังจากผานการอัดนําเชื้อเพลิงแตละสูตร มาตรวจสอบการจับตัวเปนกอน และนําไปไลความชื้น
8. นําเชื้อเพลิงที่ ได ไปทดสอบคุ ณสมบัติดา นเคมี และคุณสมบั ติดานกายภาพ ของเชื้อเพลิง อัดแทง ทดสอบ
คุณสมบัติดานเคมีไดแก ปริมาณความชื้น,ปริมาณเถาและคาความรอน และทดทดสอบคุณสมบัติดานกายภาพ ไดแก
ความหนาแนน,การหดตัว,ระยะเวลาการใชงาน

ผลการวิจัย
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จากผลการคํานวณออกแบบขางตนและดําเนินการสรางสําเร็จไดเครื่องบดยอยขยะดังรูปที่ 2 โดยมีสวนประกอบ
มีหลักเลือกใชใหสอดคลองกับสินคาตามทองตลาดที่จําหนายอยูในปจจุบันดังนี้
1) ตนกําลังใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ เลือกใชมอเตอรขนาด 2 HP 50Hz 380 V ใชความเร็วรอบในการทํางาน
1400 rpm ที่มีจําหนายในทองตลาด
2) ชุดสกรูอัดออกแบบใชเหล็กความหนา 14 mm ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอก 125 mm สําหรับใสเพลาตัน
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 mm ยึดดวยลิ่มสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 4x8 mm ใชเพลาเสนผานกลาง 1 inch.
3) ลอสายพานและสายพาน (Pulley and belt) ระบบทดกําลังใชลอสายพานขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 inch
และ 18 inch และสายพานเบอร 82 รอง A
4) กระบอกอัดแทง เชื้ อเพลิงขนาดปากกรวยและปากกระบอกกรวยใหมีข นาด 4 เซนติเมตรเพื่อ ให วั ตถุ ดิบ
ที่อัดออกมามีขนาดใกลเคียงกับ ผลิตภัณฑในทองตลาด ฐานกรวยขนาด 11.5 เซนติเมตร เพื่อใหใสไดกลับเครื่อ งบด
อเนกประสงค องศาของกรวย 17.49 องศา ขนาดความยาวของกระบอกกรวย 12.5 เซนติเมตร
ทดสอบสมรรถนะการบดละเอียด นําเปลือกทุเรียน ผักตบชวา และเศษอาหาร ไปแยกบดโดยเครื่องบดหยาบ
จากนั้นทําการแยกบดอีกครั้งโดยเครื่องบดอเนกประสงคตามความเร็วรอบที่กําหนด นําเอาวัตถุดิบที่ไดมาชั่งน้ําหนั ก
และวัดขนาดแลวแสดงในตารางที่ 1 ผลการทดลองการบดละเอียดโดยนําเปลือกทุเรียน จํานวน 7 kg มาบดละเอียดดวย
ความเร็วรอบทั้ง 3 โดยพิจารณาจากปริมาณที่ไดในแตละรอบ พบวาการบดเปลือกทุเรียนที่ความเร็วรอบ 500 และ 1000
rpm ไม ส ามารถบดละเอี ย ดออกมาได ดี เท า ที่ ควรเนื่ อ งจากความเร็ ว รอบต่ํ า เกิ น ไป จึ ง มี แ รงบิด ในการบดไม พ อ
สวนความเร็วรอบที่ 1400 rpm บดละเอียดไดขนาด 2-5 mm และไดปริมานทั้งหมด 6.74 kg เนื่องที่ความเร็วรอบสูงขึ้น
ทําใหแรงบิดและกําลังเพิ่มขึ้นสงผลใหสามารถบดไดละเอียดมากขึ้นตามไปดวย

มห
าวิท
ยา

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมรรถนะการละเอียดบดของเปลือกทุเรียน
สูตร
ความเร็วรอบ (rpm)
เวลา (min)
ขนาด (mm)

ปริมาณ (kg)

1

500

5

10

3.22

2

1000

5

10

3.81

3

1400

5

2-5

6.74

รูปผลการทดลอง
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รำไ
พพ
รรณ
ี

จากตาราง 2 ผลการทดลองการบดละเอียดโดยนําผักตบชวา จํานวน 7 kg มาบดละเอียดดวยความเร็วรอบ
ทั้ง 3 รอบ โดยพิจารณาจากปริมาณที่ไดในแตละรอบ พบวาผักตบชวาสามรถบดไดดีทุกความเร็วรอบ ดังนี้ที่ 500 rpm
ปริมาณที่ได 3.53kg, ความเร็วรอบ 1000 rpm ได 5.09 kg และความเร็วรอบ 1400 rpm ได 5.75 kg ทั้ง 3 รอบมีขนาด
ประมาณ 2-4 mm.
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถนะการละเอียดบดของ ผักตบชวา
ความเร็วรอบ (rpm)

เวลา (min)

ขนาด (mm)

ปริมาณ (kg)

1

500

5

1-3

4.05

2

1000

5

1-3

4.59

3

1400

รูปผลการทดลอง

ชภัฏ

สูตรที่

1-3

5.25

ลัยร
า

5

มห
าวิท
ยา

จากตาราง 3 ผลการทดลองการบดละเอียดโดยนําเศษอาหาร จํานวน 7 kg มาบดละเอียดดวยความเร็วรอบ
ทั้ง 3 รอบ โดยจับเวลา 5 นาที โดยพิจารณาจากปริมาณที่ไดในแตละรอบ พบวาเศษอาหาร (เศษผักรอยละ 50,อาหาร
จําพวกแปงรอยละ 40 และอื่นๆรอยละ 10) บดละเอียดดวยความเร็วรอบ 500 rpm ได 4.05 kg , ความเร็วรอบ 1000
rpm ได 4.95 kg และความเร็วรอบ 1400 rpm ได 5.25 kg ทั้ง 3 รอบมีขนาดประมาณ 1-3 mm
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมรรถนะการละเอียดบดของ เศษอาหาร
ความเร็วรอบ (rpm)

เวลา (min)

ขนาด (mm)

ปริมาณ (kg)

1

500

5

2-4

3.53

2

1000

5

2-4

5.09

3

1400

5

2-4

5.75

รูปผลการทดลอง

ชภัฏ

สูตรที่

ลัยร
า

ในสวนของการทดสอบการอัดแทงเชื้อเพลิง นําเปลือกทุเรียน ผักตบชวา และเศษอาหารที่ผานการบดละเอียด
มาผสมตามอัตราสวนที่กําหนดดังตารางที่ 4 จากนั้นนําเอาวัตถุดิบที่ผสมแลวไปอัดที่ความเร็วรอบ 1400 rpm
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการอัดแทงเชื้อเพลิง
สูตรที่
ขนาด (mm)

มห
าวิท
ยา

1
2
3
4

40
40
40
40

จํานวน (แทง)

ปริมาณ (kg)

25
25
22
22

2.85
2.87
2.70
2.67

จากตารางที่ 4 การอัดแทงเชื้อเพลิงใน สูตรที่ 1 ขนาดที่ได คือ 40 mm ไดจํานวนทั้งหมด 25 แทง และปริมาณ
ที่ได คือ 2.85 kg สูตรที่ 1 มีอัตราสวน คือ (1:2:0.5:0.25) สวนผสมหลัก คือ ผักตบชวา สูตรที่ 2 ขนาดที่ได คือ 40 mm
ได จํานวนทั้งหมด 25 แทง และปริมาณที่ได คือ 2.87 kg สูตรที่ 2 มีอัตราสวน คือ (2:1:0.5:0.25) สวนผสมหลัก
คือ เปลือกทุเรียน สูตรที่ 3 ขนาดที่ได คือ 40 mm ไดจํานวนทั้งหมด 25 แทง และปริมาณที่ได คือ 2.70 kg สูตรที่ 3
มีอัตราสวน คือ (1.5:1.5:0.5:0.25) สวนผสมหลัก คือ ผักตบชวาและทุเรียน สูตรที่ 4 ขนาดที่ได คือ 40 mm ไดจํานวน
ทั้งหมด 25 แทง และปริมาณที่ได คือ 2.67 kg สูตรที่ 4 มีอัตราสวน คือ (0.5:2.5:0.5:0.25) สวนผสมหลัก คือ ผักตบชวา
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ก)

(ข)

ชภัฏ

(ค)
(ง)
รูปที่ 2 เชื้อเพลิงอัดแทงจากสวนผสมสูตรตางๆ ก) สูตรที่ 1, ข) สูตรที่ 2, ค) สูตรที่ 3, ง) สูตรที่ 4

ลัยร
า

จากการอัดแทงเชื้อเพลิงทั้ง 4 สูตร แสดงดังรูปที่ 2 จะเห็นไดวาสูตรที่ 2 (ข) จะไดปริมาณมากที่สุด เนื่องจาก
วัตถุดิบที่ใชผสมนั้นมีเปลือกทุเรีย นเปนวัตถุดิบ หลักในการอัดแทงเชื้อเพลิง เพราะเปลือกทุเรียนมีกากใยมากจึงทํา ให
ปริมาณที่มาก และ สูตรที่ 4 (ง) ที่อัดแทงเชื้อเพลิงออกมาแลวไดป ริมาณนอยที่สุด เนื่องจากใชผักตบชวาในการผสม
เปนหลัก จึงทําใหปริมาณที่ไดนอย เพราะผักตบชวามีกากใยนอยที่สุดในทั้ง 3 วัตถุดิบ
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทดสอบคุณทางสมบัติทางฟสิกสและทางกายภาพของเชื้อเพลิงอัดแทง
สูตร

ความชื้น (ρ )

ความชื้น (ρ )

1.23

0.61

มห
าวิท
ยา

1

ความหนาแนน (g/cm3)

การหดตัว (%)

ปริมาณความชื้น (%)
ความชื้นกอน ความชื้นหลัง

คาความรอน (kJ)

3.75

62.58

16.72

34.7

2

1.41

0.55

5.02

69.66

22.69

33.38

3

1.19

0.51

6.25

70.66

24.09

30.35

4

1.36

0.63

5.14

68.02

21.27

30.02

จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติเชื้อเพลิงแทงทั้งกอนและหลังไลความชื้นพบวาคาความหนาแนน
ที่ไดมีคาใกลเคียงกัน และสูตรที่มีความชื้นมาก คือ สูตรที่ 2 เนื่องจากวัตถุดิบในการอัดและมีอัตราสวนในการผสมมาก
จึงทําใหความชื้นมีมากกวาสูตรอื่น ๆ และหลังไลความชื้นสูตรที่ 2 ก็ไลความชื้นไดดีเชนเดียวกัน เนื่องจากวัตถุดิบหลัก
ในการผสม (เปลือกทุเรียน) สามารถไลความชื้นไดดีที่สุด และมีปริมาณมากกวาสูตรอื่น ๆ ในเรื่องการหดตัวพบวา สูตรที่
3 มีการหดตัวมากกวาสูตรอื่น เนื่องจากวัตถุดิบในการผสมมีการผสมเปลือกทุเรียนนอยที่สุด จึงทําใหมีการหดตัวมาก
เพราะเปลือกทุเรียนมีความหนาแนนมากที่สุด เห็นขอแตกตางไดจากสูตรที่ 1 เนื่องจากสูตรที่ 1 มีการใชเปลือกทุเรียน
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ชภัฏ

สรุปผลและอภิปรายผล

รำไ
พพ
รรณ
ี

มากที่สุดในการผสม จึงทําใหการหดตัวนอยที่สุด ในทั้งหมด 4 สูตร สอดคลองกับปริมาณความชื้นของสูตรที่ 3 มีปริมาณ
ความชื้นมากกวาทุกสูตร เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบในการผสมผักตบชวามากกวาทุกสูตร เพราะผักตบชวามี ความชื้ น
ถึง 12 % จึงทําใหปริมาณความชื้นในตอนอัดแทงเชื้อเพลิง สูงถึง 70.66 % และหลังไลความชื้น ยังสูงถึง 24.09 % จึงทํา
ใหหดตัวสูงกวาสูตรอื่น ๆ
จากการทดลองคา ความรอน สูตรที่ 1 มีคาความรอนมากกวาทุกสู ตร เนื่องจากปริมาณวั ตถุดิบในการผสม
เปลือกทุเรียนมากกวาทุกสูตร จึงทําใหคาความรอนในตอนอัดแทงเชื้อเพลิง สูงถึง 34.4 kJ เห็นขอแตกตางไดจากสูตร
ที่ 4 เนื่องจากวั ตถุดิบ เปลือกทุเรียน นอยที่สุดจึงทําใหคาความรอ นนอ ยที่สุดถึ ง 30.02 kJ จึงสรุปไดวา ปริมาณของ
วัตถุดิบมีผลตอคาความรอน เพราะเปลือกทุเรียนมีการพาความรอนไดมากกวา ผักตบชวา และเศษอาหาร ผลจากการ
วิเคราะหคาความรอนของเชื้อเพลิงอัดแทงจากวัตถุดิบเหลือใช 3 ชนิด ใน 4 อัตราสวน 2:1:0.5, 1:2:0.5, 1:1:0.5, 2:1:1
ทั้ ง 3 ตัวอย าง แสดงใหเห็ นว า เชื้อ เพลิงอั ดแทงมีค า ความรอ นสูงขึ้นแปรพันตามอั ตราส ว นของชี ว มวลที่ ถู กเพิ่ ม ขึ้ น
โดยอัตราสวนที่มีคาความรอนสูงที่สุดใน ทั้ง 4 ตัวอยาง ที่มีเปลือกทุเรียนเปนตัวผสมหลักคืออัตราสวน 2:1:0.5 จากการ
เพิ่มอัตราสวนผสมของชีวมวลจะสงผลใหทํา ให เชื้ อเพลิงอัดแทงมีคาความรอนที่ สูงขึ้ น ปริ มาณคาร บอนคงตั วสูงขึ้น
ซึ่งเปนการเพิ่มคุณภาพ ของเชื้อเพลิงอัดแทง โดยทั้ง 4 ตัวอยางนั้นมีคาความชื้นที่ตํา่ กวา 8 % ทั้ง 4 ชนิด โดยเชื้อเพลิง
อัดแทงจากวัตถุดิบเหลือทิ้ง ผสมรวมกับแปงมั นสําปะหลังและน้ําอาดมีคา ความรอนสู งสุ ด เปลือกทุ เรียน 17.2 kj/g
ตามลําดับ

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

จากการออกแบบและสรางเครื่องบดและอัดเชื้อเพลิงแทง สามารถใชงานบดละเอียดวัสดุท่ีนํามาทดลองไดดี
ทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะเปลือกทุเรียนสามารถบดไดถึง 2-5 mm. และไดป ริมาณโดยเฉลี่ ยสามารถบดไดถึ ง 80 kg/hr
ในความเร็วที่ 1400 rpm และในสวนการอัดเชื้อเพลิงแทงชีวมวลก็สามารถทํางานไดดีดวยเชนกันโดยทุกสูตรอัดตัวเป น
แทงมีความหนาแนนสูงไมแตกหัก
การหาสูตรที่มีสวนผสมที่เหมาะสําหรับการนําไปใชงานโดยสูตรที่ใชเปลือกทุเรียนเปนวัตถุดิบหลัก คือ สูตรที่ 1
จากการการบดละเอียดผัก ตบชวาสามารถบดไดถึง 1-3 mm. และได ป ริ มาณโดยเฉลี่ ยสามารถบดได ถึ ง 63 kg/hr
ในความเร็วที่ 1400 rpm จากการการบดละเอียดเศษอาหารสามารถบดไดถึง 2-4 mm. และไดปริมาณโดยเฉลี่ยสามารถ
บดได ถึง 78 kg/hr ในความเร็วที่ 1400 rpm จึงสรุปได วาความเร็วรอบที่ 1400 rpm เป นความเร็วรอบที่เหมาะสม
ในการบดละเอียดวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด
การทดสอบเชื้อเพลิงแทงชีวมวลทั้ง 4 สูตร โดยเลือกใชที่ความเร็วรอบ 1400 rpm ได พบวาสูตรที่1 มีปริมาณ
ความชื้นอยู 62.58% หลังไลความชื้นอยูประมาณ 16.72% ความหนาแนนอยูประมาณ 1.23 g/cm3 หลังไลความชื้นอยู
ประมาณ 0.61 g/cm3 การหดตัวหลังไลความชื้ นประมาณ 3.75 % และมีคาความรอนถึง 34.7 kJ เปลือกทุเรีย นบด:
ผักตบชวาบด:เศษผักบด:แปงมัน:น้ําสะอาด (1กก:2กก:0.5กก:0.25ลิตร) เปนสูตรที่ดีท่ีสุด เนื่องจากเปนสูตรที่ให ความ
รอนที่มากและมีปริมาณความชื้นที่กวาสูตรอื่นๆ ซึ่งงานวิจัยขอมูลเปรียบเทียบกับงานวิ จัยศึกษาแทงเชื้อเพลิง RDF-5
จากขยะชุมชน:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วสันต และดวงกมล, 2559) ซึ่งใหคาความรอนมากกวา
ซึ่งใช ที่มีคาความรอนสูงสุดที่ 26.352 MJ/kg คาความหนาแนน 1,035.07 kg/m3 ทั้งนี้เนื่องจากแทงเชื้อเพลิง RDF-5
ดังกลาวมีสวนผสมที่เปนพลาสติกคอนขางมากและยังมีความหนาแนนสูงกวาอีกดวย

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. เมื่อเครื่องบดมีภาระมากจะเกิดการสายพานลื่น (Belt Slip) อาจตองเปลี่ยนระบบสงกําลังเปนโซ จะชวยลด
ปญหาการลื่นของสายพานดังกวาได
2. ในการปอ นวัตถุดิบ เพื่อทํา การบดหรือ อัดจะต องมีอุป กรณป องกันอัน ตรายจากการป อ นด วยมื อป อ นอาจ
เกิดอันตราย
3. ในการทดลองครั้งตอไปควรเพิ่มเติมขั้นตอนการทดสอบในดานแรงกดตอแทงเชื้อเพลิงดวยเพื่อพิจารณาในดาน
ความแข็งไมแตกหักงายขยะนําใชงาน
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การพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ
เรื่อง การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน
Development of Interactive 2 D Augmented Reality Instruction Media to
Teach the OSI Model Network Architecture Using Blended Learning
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การเรียนการสอนในรายวิชานี้รูป แบบเดิมคือการเรียนการสอนแบบบรรยาย และให ดูรูปภาพในหนั งสื อ
จึงอาจจะทําใหไมนาสนและไมเขาใจ งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือน
จริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบผสมผสาน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสรางที่พัฒนาขึ้น โดยกลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองการวิ จัย
ในครั้งนี้ เปนอาจารยที่สอนในรายวิชาระบบเครือขายคอมพิ วเตอร และอาจารยจะนําสื่อการสอนนี้ไปชวยสอนเสริ ม
ในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูรวมกันและเกิดการปฏิสัมพันธในรายวิชา
ผลการวิจัยพบวา 1) ไดสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิ สัมพันธ เรื่อง การจําลอง
การงานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model ที่พัฒนาขึ้น 2) ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่สรางขึ้น อยูในระดับ
ดี สามารถไปใชในการเรียนการสอนเสริมในรายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรได
คําสําคัญ: เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ, สื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ, ชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model, การ
เรียนรูแบบผสมผสาน

Abstract

มห
าวิท
ยา

The traditional teaching method on the subject of Computer Network System is not
interesting. As a result, the purposes of the research were to: 1) to develop an Interactive 2D Augmented
Reality Instruction Media: to teach the OSI Model Network Architecture of Using Blended Learning and
2) to find the efficiency of the developed Instruction Media. The research sample group in computer
network system courses.
The results indicated that 1) Have the Interactive 2D Augmented Reality Instruction Media:
Simulate to work Network Architecture of the OSI Model. and 2) the efficiency of the developed
Instruction Media was a good level. can be used for teaching and learning in computer network system
courses.
Keywords: 2D augmented reality technology, interactive instruction media, Network architecture layer
of OSI Model, Blended Learning

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนคือสิ่งใหม ๆ ที่สรางขึ้นมาเพื่อชวยแกปญหาเกี่ยวกับ การเรี ยนการสอนหรื อ
พัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีป ระสิทธิภาพ ไดแก แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
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การศึกษา สื่อเปนชองทางในการเรียนรูที่เปดกวา งและเขา ถึ งไดงายที่สุด เชน สื่ อโทรทัศน เปนช องทางใหเด็ กเข าถึง
และติดตามขาวสารที่เปนความรูรอบตัว หรืออินเทอรเน็ตซึ่งเปนชองทางในการคนควาหาความรู และวิชาการตาง ๆ
จากการสังเกตุ และสอบถามนั กศึ กษาในการจั ด การเรี ย นการสอนในเรื่ อ ง“การจํ า ลองการทํ า งานของชั้น
สถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิชา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร สรุปประเด็นไดคือ แตเดิม
ไดมีวิ ธีการจัด การเรีย นการสอนแบบบรรยายตามหนั ง สือ เรี ย น ดู รูป ภาพจากหนั ง สื อ ไม มี ก ารทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น
ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายไมสนใจที่จ ะเรียนรูไม เขาใจถึงหลักการทํางานของชั้ นสถาปตยกรรมเครือขา ยซึ่งเป น
พื้นฐานของการสื่อสารในระบบเครือขาย สงผลใหขาดความรูพื้นฐาน ขาดความเขาใจและไดคะแนนที่คอนขางนอย
Augmented Reality หรือ AR เปนเทคโนโลยีใหมที่ผสานเอาโลกแหงความเปนจริงเขากับโลกเสมือน ซึ่งจะทํา
ใหภาพที่เห็นในจอภาพกลายเปนวัตถุ ลอยอยูเหนือพื้นผิวจริง Augmented Reality แบงออกไดเป น 2 ประเภท คื อ
1) Location-Based ใชงานผาน Smart Phone 2) Marker หรือ Image-Based AR สวนใหญใชงานผานคอมพิวเตอร
ดวยการเขียนโคดรหัสในการใชงานเพื่อใหเกิดเปนวัตถุในรูปแบบตาง ๆ ลักษณะของเทคโนโลยี Augmented Reality
คือการพัฒนาโดยผา นซอฟต แวรและอุป กรณเชื่อ มตอ ตาง ๆ เช น Webcam, Computer, Cloud Computing หรื อ
อุป กรณอื่ นที่ เกี่ยวของ ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้ น จะแสดงผลผา นหนา จอคอมพิวเตอร บน Projector หรื อบนโทรศั พ ท
อาจมีลักษณะทั้งที่เปนภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเปนสื่อที่มีเสียงประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบ
สื่อแตละรูปแบบวาใหออกมาแบบใด (ลดาวรรณ สระทองหมาย, 2556)
จากป ญ หาหลั กการและเหตุ ผลที่ กล า วมาข า งต น จึ งทํา ให ผู วิ จั ยมี ความสนใจที่ จ ะพั ฒ นาสื่ อ การสอนด ว ย
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ แบบมีปฏิสัมพั นธ เรื่อ ง การจํา ลองการทํา งานของชั้นสถาป ตยกรรมเครือขา ย OSI
Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อที่จะทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูท่สี นุกสนาน ไดรับความรูแบบคงทน เกิดการเรียนรูรวมกันและเกิดการปฏิสัมพันธในรายวิชา
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1 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางาน
ของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน
2 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง
การจํ า ลองการทํา งานของชั้ นสถาปตยกรรมเครือ ขา ย OSI Model โดยใช การเรีย นรู แบบผสมผสาน และมี วิ ธี ก าร
ดําเนินงานวิจัยดังตอไปนี้
1 ขั้นการออกแบบ (Design)
1.1 ศึกษาเนื้ อ หารายวิชาระบบเครื อขายคอมพิว เตอร เรื่อง การจํ าลองการทํา งานของชั้ นสถาป ตยกรรม
เครือขาย OSI Model
1.2 ศึกษาตํา รา เอกสารที่เ กี่ ยวขอ ง วิ ธี การสรา งสื่อ การสอน การสรา งสื่ อ แบบ 2 มิ ติ การสร า งสื่ อ แบบ
มีปฏิสัมพันธ จุดประสงค การจัดกิจกรรม ตลอดจนลักษณะของผูเรียน
1.3 ออกแบบสื่อการสอนโดยใชภาพ เสียง และสีสันที่นาสนใจ เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนติดตามสื่อการสอน
เกิดการเรงเราความสนใจ ตามหลักการสอนของ Robert Gagne’
1.4 ออกแบบผังงานและบทดําเนินเรื่อง (Lesson Flowchart and Storyboard Design)
- ออกแบบผั ง งาน (Flowchart) แสดงความสั ม พั น ธ ข องบทดํ า เนิ น เรื่ อ ง เป น การจั ด ลํ า ดั บ
ความสัมพันธของเนื้อหาแตละสวนวา สวนใดเกี่ยวของกับสวนใดและสวนใดมากอนหลัง เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
สื่อการสอน
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2 ขั้นการพัฒนา (Development)
2.1 สรางสื่อการสอนเพื่อเปนตนแบบ
- กําหนดรูปแบบของสื่อการสอนที่จะพัฒนาขึ้นมา
- สรางสื่อโดยทําภาพ 2 มิติ จากนั้นทําไปสรางเปนวีดีโอ
- สรางปุมควบคุม ไดแก ปุมเริ่มเลนและพัก(Play/Pause), หยุดเลน(Stop), เปด/ปดเสียง(Sound)
- นําบทดําเนินเรื่องที่ออกแบบไวมาสรางเปนสื่อการสอน แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป
- สรางสื่อการสอน โดยนําขอมูลจาก Storyboard และขอมูลมาทําการสรางสื่อการสอนโดยอางอิง
เนื้อหาที่ทําการวิเคราะหและออกแบบไว
- นําสื่อการสอนที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความ
ถูกตองและความสมบูรณของสื่อการสอนรวมทั้งปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม
- นําสื่อการสอนมาใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินสื่อการสอนที่สรางขึ้นแลวนําขอมู ลที่ได มาทํ า การ
แกไขปรับปรุง เพื่อใหมีความสอดคลองและเหมาะสมตอไป

รูปที่ 1 ตัวอยางการพัฒนาสื่อการสอน
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3 การทดลองใช (Implementation)
3.1 เมื่อ ไดสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นแลว ขั้นตอนตอไปเป นการนํา สื่ อการสอนให ผูเชี่ ยวชาญตรวจสอบก อ น
เมื่อไดรับผลการประเมินและแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมแลว จึงนําไปใชกับกลุมทดลอง ซึ่งการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ได
แบ งกลุมออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมตัวอยา ง ซึ่งกลุมทดลองก็ คือการเรี ยนเนื้ อหาในหน วยการเรี ย นนี้
แบบวิธีปกติโดยไมไดใชสื่อการสอน
3.2 นําสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นอยางสมบูรณแลวไปใชงานจริงกับกลุมตั ว อย าง โดยกลุ มตั วอย างจะได เรี ยน
เนื้อหาในหนวยการเรียนนี้โดยผานสื่อการสอน
4 การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลเปนการนําสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นมา โดยไดใหผูเชี่ยวชาญนําไปใชงานจริงในรายวิชาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเนื้อหาในหนวยการเรียนรูเรื่อง การจําลองการทํางานของชั้ นสถาป ตยกรรมเครือขา ย OSI
Model เพื่อทําการประเมินคุณภาพของสื่อการสอน โดยนํา ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาหลังจากเปรี ยบเทียบ
ผลคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมตัวอยางแลว ผลปรากฏวากลุมตัวอยางที่เรียนผานสื่อการสอนนี้อยูในระดับดี

ผลการวิจัย

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

1. ผลการพัฒนาสื่อการสอนสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลอง
การทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยเนื้อหาในบทเรียนดังกลาว
แบงออกเปน 7 หนวยการเรียน ดังนี้
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รูปที่ 2 ตัวอยางเนื้อหาในบทเรียน 7 หนวย

มห
าวิท
ยา

2. ผลการหาประสิทธิภาพ
สื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของชั้ น
สถาป ตยกรรมเครื อ ข า ย OSI Model ในการหาประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ การสอนดว ยเทคโนโลยี โลกเสมือ นจริ ง 2 มิติ
แบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของชั้นสถาป ตยกรรมเครือขา ย OSI Model โดยใชการจั ดการเรี ย นรู
แบบผสมผสาน ผูวิจัยไดนําสื่อไปหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานที่เปนอาจารยผูสอนในรายวิชาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
ตารางที่ 1-1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อ การสอนดว ยเทคโนโลยีโลกเสมื อ นจริ ง 2 มิติ แบบมีป ฏิ สัมพั นธ เรื่ อง
การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานเทคนิค
เฉลี่ยทั้งสองดาน

คาเฉลี่ย
4.36
4.12
4.24

S.D.
0.37
0.59
0.48

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

เมื่อพิจารณาระดับของการประเมินคุณภาพของสื่อการสอนทางดานเนื้อหาและดานเทคนิค มีคาเฉลี่ ยรวม
ทั้งสองดานเทากับ 4.24 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.48 แสดงวา สื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง
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2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบผสมผสาน ที่สรางขึ้นอยูในระดับดี สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนเสริมได

สรุปผลและอภิปรายผล

ลัยร
า

ชภัฏ

1. สรุปผลการวิจัย
หลังจากได ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางสื่อการสอนดวยเทคโนโลยี โลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพั นธ เรื่ อง
การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน ผูวิจัยได นํา
ขอมูลที่ไดมาสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ได ส่ื อ การสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ด ว ยเทคโนโลยี โลกเสมื อ นจริ ง 2 มิ ติ แ บบมี ป ฏิ สัม พั น ธ เรื่ อ ง การจํ า ลอง
การทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน สามารถนําไปใชในการ
เรียนการสอนเสริมเพื่อทําใหเขา ใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น เพราะเป นการจําลองการทํางานในแตละชั้นสถาป ตยกรรม
เครือขาย โดยใชรปู แบบของวีดิโอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ชวยในการนําเสนอ และใช
ความสามารถของสมารทโฟนติดตั้งแอพพลิเคชั่น จากนั้นก็สองไปที่มารกเกอรแลวจะปรากฏสื่อการสอนดวยเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธขึ้นมา
2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผู เชี่ ยวชาญดา นเนื้อ หา และด านเทคนิ ค พบว าระดับ ความคิ ด เห็ น
ของผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหามีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.36 และระดับความคิดเห็นในดานเทคนิคมีคาคะแนนเฉลี่ ย
รวมเทากับ 4.12 เมื่อพิจารณาระดับของการประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ
แบบมี ป ฏิ สัมพันธ เรื่อ ง การจํา ลองการทํางานของชั้นสถาป ตยกรรมเครือข าย OSI Model โดยใช การจัดการเรี ย นรู
แบบผสมผสาน ทางดานเนื้อหาและดา นเทคนิค มีคา เฉลี่ยรวมทั้งสองด านเท ากับ 4.24 แสดงว าระดับ ความคิ ดเห็ น
ของผูเชี่ยวชาญมีคณ
ุ ภาพอยูในระดับดี
จากผลการวิ จั ยสามารถสรุป ไดวา สื่ อ การสอนดว ยเทคโนโลยีโลกเสมื อ นจริ ง 2 มิติแบบมีป ฏิ สัมพั นธ เรื่ อ ง
การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model มีประสิทธิภาพดี และมีความเหมาะสมอยูในระดับ ดี
ดั งนั้ นจึ งสามารถนํ าสื่อ การสอนด วยเทคโนโลยี โลกเสมื อ นจริ ง 2 มิติแบบมีป ฏิ สัมพั นธ เรื่อง การจํ าลองการทํ า งาน
ของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน นี้ไปใชในการเรียนการสอนเสริมได

มห
าวิท
ยา

2. อภิปรายผล
ผลจากการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางาน
ของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. ดานการพัฒ นาสื่ อ การสอนในยุ คเกา นั้ นอาจจะยั งไม มี ความนา สนใจเท าที่ ควร แตเนื่ อ งจากป จ จุ บั น
มี เ ทคโนโลยี ใ หม ๆ เข า มา ทํ า ให ผู วิ จั ย ได เ ล็ ง เห็ น และพั ฒ นาสื่ อ การสอนด ว ยเทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นจริ ง 2 มิ ติ
แบบมี ป ฏิ สัมพันธ เรื่อ ง การจํา ลองการทํางานของชั้นสถาป ตยกรรมเครือข าย OSI Model โดยใช การจัดการเรี ย นรู
แบบผสมผสาน ขึ้นแทนรูปแบบเดิมที่ใชวิธีการสอนแบบบรรยายตาม หนังสือเรียน ดูรูปภาพจากหนังสือ ไมมีการทํา
กิจกรรมรวมกันสงผลใหนักเรียนขาดความสนใจ และขาดสิ่งเรา จึงไดพัฒนาสื่อการสอนนี้ขึ้นมา
2. ประสิทธิภาพของสื่อการสอนดว ยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิ สัมพั นธ เรื่อง การจํ าลอง
การทํางานของชั้ นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรู แบบผสมผสาน เมื่อพิจารณาระดับ
ของการประเมินคุณภาพของสื่อการสอนทางดานเนื้อหาและดานเทคนิค มีคาเฉลี่ยรวมทั้งสองดานเทากับ 4.24 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมี คา เท ากับ 0.48 แสดงวา สื่ อ การสอนด ว ยเทคโนโลยี โลกเสมือ นจริ ง 2 มิ ติแบบมี ป ฏิ สั มพั น ธ
เรื่อง การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model ที่สรางขึ้นอยูในระดับดี สามารถนําไปใชในการ
เรียนการสอนเสริมได
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1. การเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชสื่อการสอนเสริมจําเปนที่จะตองออกแบบกระบวนการทํางานทางกายภาพ
ของอุปกรณเครือขายใหชัดเจน
2. ในหนว ยการเรี ย นรู เรื่อ ง ชั้ นสถาป ตยกรรมเครื อ ขา ย ควรจะเพิ่ ม ตั ว อย า งการทํ า งานของแต ล ะชั้ น
ทั้ง 7 ชั้น ของ OSI Model ในสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหเขาใจการทํางานไดมากขึ้น
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การพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
The Development of Applications for a tent site of Phuket Phang Nga
and Krabi Province
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งานวิ จัยครั้งนี้มีวั ตถุ ป ระสงคเพื่อ 1) เพื่อ พั ฒนาแอปพลิเ คชั นค นหาจุ ด กางเต็ นท ข องจั งหวั ดภู เก็ ต พั งงา
และกระบี่ บนอุ ป กรณ เ คลื่ อ นที่ ร ะบบปฎิ บั ติ ก ารแอนดรอยด 2) เพื่ อศึกษาประสิ ท ธิ ภ าพของแอปพลิ เ คชั น ค น หา
จุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
ผลการวิจัยพบวา 1) แอปพลิเคชันมีความสามารถ ในการคนหาขอมูลสถานที่ทองเที่ยว สามารถแสดงขอมูล
สถานที่ ระบุ ตํา แหนงป จจุบันของผูใ ชงาน แสดงตํา แหน ง ที่ต้ั ง แนะนํา เส นทาง โดยผู ใชงานสามารถเชื่ อมตอ แผนที่
เพื่อนําทางไปยังสถานที่จุดกางเต็นทได 2) ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต
พังงา และกระบี่โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22
คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน, จุดการเต็นท, อุปกรณเคลื่อนที่, แอนดรอยด

Abstract
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า

The goals of this study were to 1) construct an Android application for searching for camping
spots in Phuket, Phang Nga, and Krabi, and 2) evaluate the app's effectiveness. Find camping locations
in Phuket, Phang Nga, and Krabi.
The findings revealed that 1) the application was capable of; and 2) When looking for tourism
information, the location information can be displayed. The current location of the user is specified.
Show the location and provide a path that people may link to a map to go to the camping site.
2) Assess the effectiveness of the tent search application on a large scale in Phuket, Phang Nga, and
Krabi. The standard deviation is 0.22 and the mean is 4.26.
Keywords: Application, Tent site, Mobile device, Android
เทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคงหนีไมพนเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต และการสื่อสาร โทรศัพทมือถือสมารท
โฟน แท็บ เล็ ต เป นสิ่ งที่ ทุกคนสามารถเข า ถึ งได และมี ผูใชง านเป นจํ า นวนมาก ได พัฒนาให มี คุณสมบั ติการใช ง าน
ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของผูใชงาน มีเทคโนโลยีในการระบุตําแหนงที่อยู การนําทางสามารถ
เชื่อมตอเครือขา ยอินเทอรเน็ตไดงายและครอบคลุ มพื้ นที่สวนใหญ มีคาใชจายไมสูง ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ
ไดง า ย พกพาได สะดวก มี การใช งานที่แ พรห ลายเป นที่ นิ ยมอยา งมาก (สุ ธิ รา จั นทรปุ ม , พิ เชนทร จั นทร ปุ ม และ
แพรตะวั น จารุ ตั น , 2560) สถานที่ ทอ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พั ง งา กระบี่ เป น สถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ นั กท อ งเที่ ย ว
ใหความสนใจเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ในปจจุบันนักทองเที่ยวสวนใหญมีการใชงานโทรศัพทมือถือที่สามารถติดตั้ง
แอปพลิเคชันสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวได ซึ่งแอปพลิเคชันเหลานั้นสามารถนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานที่
ท อ งเที่ ยวตา ง ๆ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให แก ผูส นใจที่จ ะทอ งเที่ยวตามสถานที่ ต า ง ๆ ได เป น อย า งดี โดยแต ล ะ
แอปพลิเคชันตางก็มีจุดเดนและจุดดอยที่ตางกันไปอยางไรก็ตามแอปพลิเคชันสําหรับนักทองเที่ยวสวนใหญยังไมสามารถ
ระบุ ตําแหนงของสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ ได อยางละเอียด ถู กตอ ง และแม นยํ าเท าที่ ควร ทํ าให
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สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจบางที่ยังไมเปนที่รูจัก และไมถูกระบุตําแหนงบนกูเกิ้ลแมพเอพีไอ (Google Maps API) ทําให
ผูใชงานไมเห็นขอมูลตําแหนงของสถานที่ทองเที่ยว และไมไดขอมูลตามที่ผูใชตองการ
ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทางคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัด
ภูเก็ต พังงา และกระบี่ดวยเทคโนโลยี Flutter Framework เนื่องจากอุปกรณที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมีจํานวน
มาก อุปกรณมีหลากหลายระดับรวมทั้งสามารถทํา งานบนอุปกรณที่มีขนาดหนาจอ และความละเอี ยดแตกตางกั นได
ทําใหสามารถเลือกใชไดตามตองการ โดยแอปพลิเคชันคนหาจุ ดกางเต็ นทของจังหวัดภู เก็ต พังงา และกระบี่จะแสดง
สถานที่ตางๆ ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และสามารถระบุตําแหนงตาง ๆ ไดอยางแมนยํา ซึ่งนักทองเที่ยว
จะไดรับประโยชน ในดานการวางแผนการท องเที่ยวโดยสามารถศึ กษารายละเอีย ดของสถานที่ท องเที่ ยว และนํ า ไป
ประกอบการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ

สุวิวิชญ อินทรภิรมย ทําการวิจัยเรื่อง ระบบนําทางการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานีดวยกูเกิ้ล แมพเอพีไอ
บนมือถือระบบปฏิบัติ การแอนดรอยด มีวัตถุป ระสงคเพื่อพัฒนาระบบนําทางการท องเที่ยวของจั งหวัดสุราษฎรธานี
ดวยกูเกิ้ลแมพ และแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ไดผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบจํานวน 40 ครั้ง โดยแบงการ
การทดสอบการนําทางไปสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี 20 ครั้งและทดสอบการคนหา สถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด
สุราษฎรธานี 20 ครั้ง มีคา ความถูกตอง 100 เปอรเซนต
นฤพนธ เพ็ชรพุม และคณะ ทํา การวิ จัยเรื่ อง การพัฒนาเว็บ แอพพลิ เ คชั่ นเพื่ อ การทอ งเที่ ยวประเทศไทย
มี วั ตถุ ประสงค 1) เพื่ อ พัฒ นาเว็ บ แอพพลิ เคชั่ น แนะนํ า การท อ งเที่ ยวในประเทศไทย 2) เพื่ อ ศึก ษาการพั ฒนาเว็ บ
แอพพลิเคชั่นใหสามารถทํา งานไดทุกระบบปฏิบัติการ และ 3) เพื่อเปนการประชาสั มพั นธ และสงเสริมการทองเที่ ยว
ในประเทศไทย รวมถึงใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ นักทองเที่ยว
ผลการดํ า เนิ นงานสรุป ได วา การนํ าเอาเทคนิ ค Responsive web design มาใชป ระกอบการพั ฒ นาเว็ บ
แอพพลิเคชั่นจะชวยใหเว็บเพื่อการทองเที่ยวประเทศไทย สามารถทํางานไดครอบคลุมทุก ๆ ระบบปฏิบัติการ และ ผูใช
สามารถเขาไปใชงานผานอุปกรณที่ตางชนิดกัน ไมวาจะเปนสมารทโฟน แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร โดยไม ประสบปญหา
เกี่ยวกับการแสดงผลในหนาจอที่มีขนาดตางกัน ทั้งนี้ งานวิจัยในครั้งนี้นับวาเปนประโยชนสําหรับ นักทองเที่ยวที่ตองการ
จะเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ภายในประเทศไทย เว็บไซตนี้จะใหขอมูลตาง ๆ อยาง ครอบคลุม รวมไปถึงมีบริการแผนที่
ออนไลน ซึ่งชวยใหเกิดความสะดวกสบายสําหรับการวางแผนเดินทางมากยิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย

ขั้ นตอนการดํา เนิ นงาน การวิ จัย ครั้ง นี้ เป นการวิ จั ยพัฒนา (Research and Development) มาเป น กรอบ
แนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับขอมูลสถานที่จุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา
และกระบี่ พบวาขอมูลสถานที่จุดกางเต็ นทของจัง หวั ดจัง หวั ดภูเ ก็ ต พั งงา และกระบี่ นั้ นหาไดยาก ผูวิจัยจึง ศึ กษา
ความเปนไปได โดยการแกปญหาดวยการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบโครงรางจอภาพใหมีความงายและเหมาะสม
กับผูใชงานทั่วไป
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รรณ
ี

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

ภาพที่ 1 การออกแบบหนาจอการใชงานแอปพลิเคชัน

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development) การพัฒนาแอปพลิชันมี 2 สวน ไดแก
3.1 ระบบฐานขอมูล การพัฒนาแอปพลิเคชันใหสามารถใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตและจัดเก็บขอมูล
ลงฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล MySQL

ภาพที่ 2 ER-Model ของฐานขอมูล
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รำไ
พพ
รรณ
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3.2 แอปพลิ เ คชั น การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชัน โดยการดึง ข อ มู ล มาจากฐานข อ มู ล นํ า มามาแสดงข อ มู ล บน
แอปพลิเคชัน อุปกรณที่ใชพัฒนาแอปพลิเคชัน 1) โทรศัพทมือถือระบบปฎิบัติการ Android ในการทดสอบแอปพลิเคชัน
2) โปรแกรม XAMPP ใชในการจําลองเซิรฟเวอรเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล (MySQL) 3) โปรแกรม Android Studio
ใชเปนเครื่องมือในการเขียนภาษา Dart 4) โปรแกรมภาษา Dart 5) Flutter Framework

Input

Database

Output

ภาพที่ 3 แบบจําลองการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ชภัฏ

4. การทดลองใช (Implementation) ผูวิจัยไดนําแอปพลิเคชันใหผูเชี่ยญชาญทดสอบใชงาน หลังจากการ
ทดสอบใชแอปพลิเคชันก็นําเอาขอเสนอแนะของผูเชี่ยญชาญไปปรับปรุงแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต
พังงา และกระบี่ใหมคี วามสมบูรณมากขึ้น
5. การประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะหและสรุปผลนํามาคํานวนโดยหาคา เฉลี่ย
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.1 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัด
ภูเก็ต พังงา และกระบี่โดยลักษณะคําถามเปนแบบสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale)
โดยใหเกณฑระดับ 5 คะแนน ดังตาราง

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ตารางที่ 1 มาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท
คาน้ําหนัก
ระดับ
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
นอย
1
นอยที่สดุ

5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นผูวิจัยไดนําแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ที่ผู วิจัยออกแบบให ผูเ ชี่ย วชาญประเมิ นทดลองใช แ ละแจกแบบทดสอบประสิท ธิภ าพแอปพลิ เคชั น ค น หา
จุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ แลวนําขอมูลไปวิเคราะหตามขั้นตอนวิจัย
5.3 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต
พังงา และกระบี่ ใชในการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีกําหนดเกณฑแปลความหมายเพื่อจัด ระดับ
คะแนนเฉลี่ยคาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
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รำไ
พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 2 เกณฑความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูใชตอแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ ต พังงา และ
กระบี่
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.50 - 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
นอย
1.00 – 1.49
นอยที่สุด

ผลการวิจัย

ตารางที่ 3 ตารางเก็บขอมูลสถานที่
ตารางเก็บขอมูลสถานที่ ประกอบดวย

ชภัฏ

ผลการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ผูวิจัยไดดําเนิ นการ
พัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ตามขั้นตอนการวิจัยโดยนําขอมูลจากการศึกษา
และวิเคราะห มาจัดทําแอปพลิเคชันคนหาจุดการเต็นทจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และเครื่องมือของกิจกรรม แสดงดังตาราง
ที่ 3 – 5 และ ภาพที่ 4 - 10

รหัสสถานที่

name

ชื่อสถานที่

province

จังหวัด

image

รูป

address
tel
date

ที่อยู

เบอรโทร

วัน เวลา เปด ปด
รหัสจังหวัด

มห
าวิท
ยา

id_province

ลัยร
า

id

ตารางที่ 4 ตารางเก็บขอมูลจังหวัด
ตารางเก็บขอมูลจังหวัด ประกอบดวย
id_province

รหัสจังหวัด

name_province

ชื่อจังหวัด

id_place

รหัสสถานที่
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ตารางที่ 5 ตารางเก็บขอมูลรูปภาพ
ตารางเก็บขอมูลรูปภาพ ประกอบดวย
รหัสรูป

name_gallery

ชื่อรูป

id_place

รหัสสถานที่

ลัยร
า

ชภัฏ

id_gallery

รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ภาพที่ 4 หนาแรกของเว็บไซต

มห
าวิท
ยา

จากภาพที่ 4 แสดงผลการพัฒนาเว็บไซตสําหรับผูดูแลระบบเพื่อเพิ่ม ลบ และ แกไขขอมูล รูปภาพ รายละเอียด
ของจุดกางเต็นท กอนจะนําขอมูลไปแสดงบนแอปพลิเคชั่น
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รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ภาพที่ 6 หนาแรก

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ภาพที่ 5 ตราสัญลักษณ (logo)

ภาพที่ 7 หนาจอแสดงรายการ

ภาพที่ 8 หนาจอแสดงรายละเอียด
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รำไ
พพ
รรณ
ี

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

ภาพที่ 9 หนาจอแสดงรูปภาพตางๆ

ภาพที่ 10 หนาจอแสดงแผนที่

ลัยร
า

ภาพที่ 5 - 10 แสดงผลการพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น ค น หาจุ ด กางเต็ นท ข องจั ง หวั ดภู เก็ ต พั ง งา และกระบี่
ประกอบดว ย หนาโลโก หนาแรก หนาแสดงรายละเอียด หนาแสดงคลังรูป ภาพของแตละสถานที่ และแสดงแผนที่
เพื่อนําทางได

สรุปผลและอภิปรายผล

มห
าวิท
ยา

ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบวา การพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเ ก็ต พังงา และกระบี่
ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ
1. สวนของเว็บไซตสําหรับผูดูแลระบบซึ่งไดบรรลุวัตถุประสงค คือ ไดระบบฐานขอมูลสําหรับการเก็บขอมูล
สถานที่ เชน ขอมูลชื่อ จังหวัด ที่อยู เบอรโทร วัน เวลาเปด ปด และรูปภาพ โดยพัฒนาจากภาษา PHP และใช MySQL
เป น ฐานข อ มู ล ในระบบดั ง กล า วจจะสามารถเพิ่ ม แก ไ ข ลบ อั ป โหลดรู ป ภาพ สํ า หรั บ จุด กางเต็ น ท เ ป น ไปตาม
ความตองการของผูพัฒนาและพัฒนาระบบตามขั้นตอน เริ่มตั้งแตวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ จนกระทั้งประเมิน
คุณภาพของระบบ
2 .สวนของแอปพลิเคชันสําหรับผูใชงาน การพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา
และกระบี่มีความแตกตางจากแอปพลิเคชัน ทั่วไป คือ สามารถคนหาสถานที่จุดกางเต็นทภายในจังหวัดภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ ทําใหประชาชนภายใน 3 จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ และ ประชาชนในประเทศ และ นักทองเที่ยวสามารถ
คนหาเสนทางและตําแหนงที่ตั้งของสถานที่จุดกางเต็นทภายใน 3 จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ไดอยางสะดวกรวดเร็ว
และยังเปนการประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยว 3 จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ซึ่งไดนํา
แอปพลิเคชันเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.26 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา
2. การเรียบเรียงเนื้อหามีความเขาใจงาย
3. แสดงรายละเอียดขอมูลครบถวน
4. ระบบแสดงผลไดอยางรวดเร็ว
5. ระบบมีเสถียรภาพ การเชื่อมตอไมเกิดปญหา
6. การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม
ดานขอมูลของแอปพลิเคชันโดยรวม

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.58
0.58
0.58
0.58
0.00
0.58
0.28

ระดับ

รำไ
พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาประสิทธิภาพดานขอมูลของแอปพลิเคชัน
รายการ

4.33
4.33
4.33
3.67
4.00
4.33
4.17

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 7 ผลการศึกษาประสิทธิภาพดานการดําเนินงานของแอปพลิเคชัน
รายการ

คาเฉลี่ย
4.33
4.00
4.33
4.33
4.25

ชภัฏ

1. การเขาระบบเพื่อใชงานสะดวกและปลอดภัย
2. รายการขอมูลแตละหนาจอครบถวนตามการใชงาน
3. ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลนําเขา
4. ลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบมีความเหมาะสม
ดานการดําเนินงานของแอปพลิเคชันโดยรวม

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.58
0.00
0.58
0.58
0.17

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 8 ผลการศึกษาประสิทธิภาพดานการออกแบบของแอปพลิเคชัน

ลัยร
า

รายการ

1. มีความสวยงาม
2. จัดรูปแบบงายตอการใชงาน (ขนาด สี ชนิดลักษณะ)
3. มีการใชสีสันที่มีความสบายตาและเหมาะสม
ดานการออกแบบของแอปพลิเคชันโดยรวม
รวม

คาเฉลี่ย
4.67
4.67
4.33
4.56
4.28

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.58
0.58
0.58
0.19
0.22

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

มห
าวิท
ยา

ขอเสนอแนะการวิจัย

1. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทใหสามารถคนหาครอบคลุมไดทุกจังหวัดในประเทศไทย
2. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ครอบคลุมภาษาอังกฤษ
สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ
3. ควรนําแอปพลิเคชั่นไปไวที่เพลยสโตร เพื่อใหสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นไปใชงานได
4. ควรพัฒนาบนระบบปฎิบัติการไอโอเอส (iOS) ตอไป
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รำไ
พพ
รรณ
ี

เอกสารอางอิง

มห
าวิท
ยา

ลัยร
า

ชภัฏ
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