
 



สาส์นอธิการบดี 
 

 ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา (Songkhla lake basin) เป็นลุ่มน้้าเดียว
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทะเลสาบมีสภาพเป็น 3 น้้า คือ เค็ม กร่อย 
และจืด ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงท้าให้มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ที่สามารถ
รองรับประชากรได้เป็นจ้านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามแม้ทะเลสาบสงขลาจะมี
ความอุดมสมบูรณ์ปานใด เมื่อประชากรมีจ้านวนเพ่ิมข้ึน อัตราการบริโภคก็

สูงขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าในภาคอุตสาหกรรมและเครื่องมือส้าหรับการประกอบอาชีพ ท้าให้ทะเลสาบ
สงขลาตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ทั้งในแง่ของน้้าเสีย ภาวะตื้นเขิน ปุาต้นน้้าถูกท้าลาย เครื่ องมือประมงที่
หนาแน่นและผิดกฎหมาย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นประเด็นที่แวดวงวิชาการให้ความสนใจศึกษาเพ่ือค้นหาสาเหตุ
ตลอดจนแนวทางการแก้ไข แต่ในอดีตการวิเคราะห์วิจัยเป็นลักษณะต่างคนต่างท้า ทั้งในภาควิชาการและ
ภาคประชาสังคม ท้าให้การแก้ปัญหาจึงเกิดลักษณะที่เรียกว่า “ลิงแก้แห” กล่าวคือ เมื่อแก้ปัญหาหนึ่งได้แล้วก็จะ
ไปก่อให้เกิดปัญหาหนึ่งอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ดังนั้นในห้วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาองค์การต่าง ๆ ที่ท้างานในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ทะเลสาบสงขลาได้ด้าริที่จะรวมตัวกันเพ่ือเดินหน้าแก้ปัญหาทะเลสาบสงขลาไปพร้อม ๆ กัน และเมื่อมีฉันทามติ
ร่วมกันแล้วจึงได้เกิดงานประชุมวิชาการลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาขึ้น โดยความร่วมมือทั้งภาควิชาการและภาค
ประชาสังคมมาบูรณาการงานร่วมกันอย่างไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การแก้ปัญหาลุ่มน้้าทะเลสาบ
สงขลา โดยการจัดงานในครั้งที่ 1 และ 2 มีมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
เจ้าภาพจัดมาตามล้าดับ และในครั้งที่ 3 นี้ ภาคีเครือข่ายได้มอบความไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารับเป็น
เจ้าภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความไว้วางใจของภาคีในครั้งนี้ 
 ในนามของเจ้าภาพ ขอขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่  3 อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝุายวิจัยท้องถิ่น) มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา สภาลุ่ม
น้้าทะเลสาบสงขลา ภาคีคนรักสงขลา สถาบันศานติธรรมและส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนนักวิชาการที่ส่งผลงานเข้าน้าเสนอในเวทีวิชาการ และนักวิจัยชุมชน รวมถึงวงเวทีสมัชชา
ลุ่มน้้าที่ร่วมกันขับเคลื่อนพระราชบัญญัติลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 
 ในนามของภาคีเครือข่ายการจัดงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทางวิชาการที่ทุกท่านร่วมกันน้าเสนอ
ตลอดจนแนวคิดต่าง ๆ ที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา จะยังประโยชน์ให้แก่พ่ีน้องประชาชน
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าฯ ทั้ง 1.7 ล้านคนสืบไปในอนาคต 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



สาส์นคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
 

ปัญหาและความต้องการมีอยู่มากมายในโลกนี้ หลายคนกังวล 
จนเกิดเป็นความทุกข์กับมัน แต่มีคนกลุ่มหนึ่งไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขากลับมอง
ปัญหาและความต้องการอย่างพิจารณา ทบทวนเหตุการณ์ ค้นหาสาเหตุ 
และพยายามหาวิธีในการปลดเปลื้องมันโดยหลักวิชาการที่เชื่อถือได้ จน
สามารถค้นพบกับค้าตอบ กลุ่มคนเหล่านี้คือ “นักวิจัย” 

อย่างไรก็ตาม ในทางออกของปัญหาและความต้องการเหล่านั้นจะไม่มีประโยชน์ใด ๆ เลยหากนักวิจัยไม่ได้มี
การแสดงให้สาธารณะได้รับรู้ถึงวิธีการที่เขาค้นพบ ดังนั้นการน้าเสนอผลการค้นพบโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งจึง
เป็นเรื่องที่ส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” จึงถูก
จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์นี้ และเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจส้าหรับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเป็นอย่างยิ่งที่ภาคส่วนต่าง ๆ 
ใช้ความคิด ความพยายาม และทรัพยากรในการด้าเนินงานจนส้าเร็จ สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งจะ
เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ได้เสนอทางออกให้กับสังคม ท้องถิ่น ขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและเครือข่ายที่ได้ระดมสรรพก้าลังจนงาน
ส้าเร็จ และขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ช่วยท้าให้งานครั้งนี้สมบูรณ์ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ก าหนดการ 

การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาการท่องเที่ยว 
ณ ห้องน าเสนอที่ 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ล าดับที ่ นักวิจัย ชื่อบทความ เวลา 
1 อภิชาต  เหมือนทอง ชุมชนท่องเที่ยววิถีพุทธ 13.00-13.20น. 

2 ซีลาวาตี  มาซอรี ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในน้้าทะเลบริเวณหาดกะรน
และเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต 

13.20-13.40 น. 

3 กมลนาวิน  อินทนูจิตร การศึกษาปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอในคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่าง
ทะเลสาบสงขลาตอนล่างและทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

13.40-14.00 น. 

4 ศิรพร  สิทธิฤทธิ์ การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติน้้าท่วมและดินถล่มในต้าบลกรุงชิง 
อ้าเภอนบพิต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14.00-14.20 น. 

5 เบญจวรรณ  ธีระกุล แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุฉิมพลีอย่างชาญฉลาด 14.20-14.40 น. 

6 จุฑาพร  บุญยัง แนวทางการจัดการการตลาดท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษส้าหรับ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้ 

14.40-15.00 น. 

7 ฐานิฎฐ์  ทินนาม การติดตามคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งบริเวณคลังปิโตรเลียมสงขลา 15.00-15.20 น. 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1.  ผศ.กุลดารา  เพียรเจริญ 
 2.  อ.ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช 
 3.  ผศ.สมศักดิ์  แก้วพลอย 
พิธีกร : อ.วิภาพรรณ  น้าอุทิศ 
 



ก าหนดการ 

การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

สาขาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 

ณ ห้องน าเสนอที่ 2 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ล าดับที ่ นักวิจัย ชื่อบทความ เวลา 
1 พระครูรัตนสุตากร ตระพังบนคาบสมุทรสทิงพระ 13.00-13.20น. 

2 ปณัยกร  บุญกอบ การบริหารกลยุทธ์การผลิตตามแนวนโยบายหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มหัตถกรรมและไม้พ้ืนเมืองอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

13.20-13.40 น. 

3 ปณัยกร  บุญกอบ นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดท้างบประมาณรายจ่ายเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

13.40-14.00 น. 

4 ยุทธิชัย  คุ่มเคี่ยม การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการมูลฝอยอันตรายระหว่างชุมชนที่
เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการน้าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตราย 
ของเทศบาลนครสงขลา 

14.00-14.20 น. 

5 เศรษฐิการ  จิตกาลด้ารง การจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ตามทัศนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

14.20-14.40 น. 

6 จักรกฤษณ์  ประสานวงษ์ การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการท้างาน
นอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

14.40-15.00 น. 

7 วรารมย์  สังข์ทอง แนวทางการฟ้ืนฟูชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษาถนนนครนอก และถนน
นครใน จังหวัดสงขลา 

15.00-15.20 น. 

8 จุรีภรณ์  จันทรมาศ การบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

15.20-15.40 น. 

9 วิชิต  โกมลหิรัญ การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ในอ้าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

15.40-16.00 น. 

10 กัสมาวรรณ  ยิ้นซ้อน แนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน้าเที่ยวเกาะราชา
จังหวัดภูเก็ต 

16.00-16.20 น. 



ล าดับที ่ นักวิจัย ชื่อบทความ เวลา 
11 ไวพจน์  เพ็ชรศรี การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
16.20-16.40 น. 

12 เกรียงศักดิ์  ฤทธาภัย การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของเทศบาลต้าบลกาญจนดิษฐ์ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

16.40-17.00 น. 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1. ผศ.สุเทพ  ทิพย์ธารา 
 2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ 
 3. ผศ.ดร.ปูองศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง 
พิธีกร : อ.ณัฏวดี  แปูนน้อย 

 



ก าหนดการ 

การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

สาขาการศึกษา 

ณ ห้องน าเสนอที่ 3 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
ล าดับที ่ นักวิจัย ชื่อบทความ เวลา 

1 วัชระ  เกตูช ู การศึกษาใหม่ : เพื่อการด้ารงชีวิตอย่างเท่าทันในโลกศตวรรษที่ 21 13.00-13.20 น. 
2 เบญจมาศ  นาคหลง การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 13.20-13.40 น. 
3 สินธพ  อินทรัตน ์ การจัดการศึกษาโดยชุมชน 13.40-14.00 น. 
4 สาทร  สมพงษ ์ การจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 14.00-14.20 น. 
5 มูฮัมหมัด  อาเซ็งบาราแม กระบวนการบริหารการศึกษาตามมโนทัศน์อิสลาม 14.20-14.40 น. 
6 วรทัศน์  เกาะทอง การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการให้การเลือก

ท้างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะ 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

14.40-15.00 น. 

7 ศิวภรณ์  เพ็ชรคงทอง การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

15.00-15.20 น. 

8 รุจิเรศ  ทีปะปาล การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่ องบทประยุกต์ส้ าหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาที่ 5 

15.20-15.40 น. 

9 ขวัญใจ  ชูโชต ิ การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

15.40-16.00 น. 

 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1. ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 
 2. ผศ.ดร.วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์ 
 3. อ.ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร 
พิธีกร : อ.ดร.รุจิราพรรณ  คงช่วย 
 



ก าหนดการ 

การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 

สาขาการศึกษา 

ณ ห้องน าเสนอที่ 3 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ล าดับที ่ นักวิจัย ชื่อบทความ เวลา 
1 ศิรินทร์ยา  ณ นคร การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ส้าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
09.00-09.20 น. 

2 วิมลศรี  คุ้มพยันต ์ การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 
เร่ือง พืช ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

09.20-09.40 น. 

3 จิตติมา  เจริญธนวานชิย ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช 
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

09.40-10.00 น. 

4 นัทธมน  พฒัน์แก้ว การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เร่ือง 
สมบัติของวัสดุ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

10.00-10.20 น. 

5 ปราณี  คุ้มม่วง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม เรื่อง สารชีวโมเลกุล ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

10.20-10.40 น. 

6 พรธิภา  ประพนัธ์บัณฑิต การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช ชีวิต
สัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

10.40-11.00 น. 

 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1. ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 
 2. ผศ.ดร.วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์ 
 3. อ.ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร 
พิธีกร : อ.ดร.รุจิราพรรณ  คงช่วย 

 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 

การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ณ ห้องน าเสนอที่ 4 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ล าดับที ่ นักวิจัย ชื่อบทความ เวลา 
1 สุลียพร  ศรีประไพ ประสิทธิภาพผลของโปรแกรมการเตรียมความรับภัยพิบัติโดยการ

ประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อความรู้ ความตระหนัก และ
ทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

13.00-13.20 น. 

2 สุพัตร์  หลังยาหนา่ย การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากพืชตระกูลชงโค 13.20-13.40 น. 
3 สธน  เสนาสวสัดิ ์ การศึกษากระบวนการผลิตน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและเทคนิคการ

ตรวจสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ 
13.40-14.00 น. 

4 พงษ์พันธ์  ราชภักด ี การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 14.00-14.20 น. 
5 ณัฐพล  วริกูล การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุุนระหว่างเครื่องตรวจวัดอนุภาคแบบ

เรียลไทม์และวิธีวิเคราะห์เชิงน้้าหนัก 
14.20-14.40 น. 

6 มารยาท  พรหมทองนุน่ ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปูองกันโรค กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในต้าบล
กะแดะ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14.40-15.00 น. 

7 สุวินัย  เลาวิลาส ผลของโปรแกรมเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

15.00-15.20 น. 

8 ปิยนารถ  สิงห์ทอง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปูองกันการใช้สารเสพติดของ
นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

15.20-15.40 น. 

9 นิภารัตน์  ฤกษ์ด ี พฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ต้าบลท่าข้าม 
อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

15.40-16.00 น. 

 
 
 
 



รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1.  รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ 
 2.  ผศ.ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 
 3.  อ.ดร.วนิดา  เพ็ชร์ลมุล 

พิธีกร : อ.อภิชาติ พันชูกลาง 



ก าหนดการ 

การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ณ ห้องน าเสนอที่ 4 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ล าดับที ่ นักวิจัย ชื่อบทความ เวลา 
1 วสมล  เทียมถนอม แนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

มรดกโลก เทศบาลต้าบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 
09.00-09.20 น. 

2 ญาณพัฒน์  ชชูื่น ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อประสิทธิภาพของผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 

09.20-09.40 น. 

3 วีรยุทธ์  ทองคง การเปรียบเทียบสูตรอาหารและอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของด้วงสาคู 

09.40-10.00 น. 

4 พงศธร  จันทรัตน ์ ความส้าคัญของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลสาบสงขลา 10.00-10.20 น. 
5 ประไพ  ทพิย์สังข ์ ความเชื่อตามแบบแผนจ้าลองความเชื่อด้านสุขภาพและความเชื่ออ้านาจ

ควบคุมตนเองด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
ในวัยรุ่นจังหวัดพัทลุง 

10.20-10.40 น. 

6 จันจิรา  สุขแก้ว ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่มีต่อสมรรถนะการดูแลช่องปาก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในอ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

10.40-11.00 น. 

7 นฤมล  ศุขศร ี ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในต้าบลดอนสัก อ้าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11.00-11.20 น. 

 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
 1.  รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ 
 2.  ผศ.ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 
 3.  อ.ดร.วนิดา  เพ็ชร์ลมุล 

พิธีกร : อ.อภิชาติ พันชูกลาง 
 
 
 



ก าหนดการ 

การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

สาขาหลักสูตรสัมพันธ์ 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (9-202) อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ห้องน าเสนอที่ 5) 

 

ล าดับที ่ นักวิจัย กิจกรรม/บทความ เวลา 
1 - เสวนา :  ผลกระทบและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรจากนโยบาย

ประชาคมอาเซียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการเสวนา 
1.  ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
2.  ผศ.ดร.วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน 
3.  อ.ดร.อารี  สาริปา 
4.  อ.ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว (ผู้ด้าเนินการเสวนา) 

13.00-15.00 น. 

2 ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน 

15.00-15.20 น. 

3 รุสบีต๊ะห์  สะมีแล การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชา
เพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

15.20-15.40 น. 

4 สมใจ  พรหมแก้ว การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค้า ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค้าแจกลูก 

15.40-16.00 น. 

5 มนทิชา  บัววรรณ ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์วิชาเคมี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 

16.00-16.20 น. 

6 สุวิมล  นิ่มดวง ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ที่มี
ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
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การจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลาตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
THE MANAGEMENT OF MARKET CHANA IN SONGKHLA PROVINCE FERSPECTIVES 

เศรษฐิการ  จิตกาลด ารง1  ชูตา แก้วละเอียด2  และพิเชษฐ์  พรหมใหม่3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้บริโภคต่อ
การจัดการ สภาพและปัญหาอุปสรรคในการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้จ าหน่ายสินค้า ผู้บริโภคสินค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และผู้จัดการตลาด โดยใช้แบบสอบถามที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท สเกล สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และหา One Way ANOVA โดยทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ ด้วยวิธี LSD พบว่า ผู้จ าหน่ายสินค้าตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
30–40 ปี จ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารสด มีประสบการณ์การจ าหน่ายสินค้า 5-10 ปี ผู้จ าหน่ายสินค้า
มีทัศนะต่อการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ด้านการบริหารจัดการโดยรวมและรายข้อ ส่วนใหญ่
เห็นด้วยในระดับน้อย โดยด้านที่ผู้จ าหน่ายสินค้าเห็นด้วยในระดับมากอันดับแรก คือ ด้านการวางแผน 
รองลงมาคือ ด้านการควบคุม ด้านการชี้น าและสั่งการ ด้านการจัดองค์กร ตามล าดับ ในส่วนด้านส่วน
ประสมการตลาดมีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับน้อย โดยด้านที่ผู้บริโภค
เห็นด้วยในระดับแรกคือ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา 
ด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ผู้บริโภคสินค้าตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
มากกว่า 40 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ 5,001–10,000 บาทต่อเดือน ช่วงเวลาที่เลือกซื้อสินค้า
เป็นประจ า คือ เวลา 06.00–10.00 น. ประเภทสินค้าที่บริโภคเป็นประจ า คือ ประเภทอาหารสด 
ผู้บริโภคสินค้ามีทัศนะต่อการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ด้านส่วนประสมการตลาด มีความคิดเห็น 
โดยรวมและรายด้าน ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยด้านที่ผู้บริโภคเห็นด้วยในระดับปานกลาง
เรียงตามล าดับดังนี้ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 
 

ค้าส้าคัญ : การจัดการตลาดสด, ทัศนะของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี, ตลาดสดจะนะ, ส่วนประสมการตลาด 
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Abstract 
The research has aims to investigate the attitude about the management, the 

condition and problems in the management of Chana market. Population and 
sample Dealers Consumer goods State officials And market manager. The instrument 
used in this study was a 5- level Likert-type rating scale questionnaire.  The data were analyzed 
using such statistics as frequency, standard deviation, a t-test and One-way ANOVA.  A pair-wise 
comparison was conducted by the LSD test.  The result were female, age between 30-40 
years old with 5-10 years of selling experience. Most of their goods were fresh food.  
The vendors’ attitudes about the management of Chana market both overall 
perspectives and individual perspectives were at the low levels. They agreed at the 
highest level on planning, controlling, leading, and organizing respectively. Their 
attitudes about marketing mix both overall perspectives and individual perspectives 
were at the low levels. They agreed at the highest level on place and environment, 
promotion, price, and product respectively. The majority of the customers in Chana 
market were female, age around 40 years old. Most of their occupations were 
employees and their incomes were between 5,001- 10,000 baht per month. The 
period of purchasing was between 06.00 a.m. and 10.00 a.m. The most frequently 
purchased goods were fresh food. The customers’ attitudes about marketing mix 
both overall perspectives and individual perspectives were at the moderate levels. 
They agreed at the moderate level on products, price, promotion, place and 
environment respectively.  
 

Keywords : The management of market, The stakeholders, Chana market, Marketing mix both 
overall perspectives 

 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 ตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นตลาดเอกชนที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เป็นตลาดที่เก่าแก่แห่งแรก
และแห่งเดียวของอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แต่ละวันมีผู้มาใช้บริการทั้งผู้จ าหน่ายและผู้บริโภคเป็น
จ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาในด้านการจัดการภายในบริเวณตลาดสดหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ 
ปัญหาด้านการจัดการสภาพทั่วไปของตลาด ปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและระบบการควบคุมดูแล 
ผู้ประกอบการจ านวนมากมักจะสร้างปัญหาการจอดรถกีดขวางทางจราจร นอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าได้
น าของมาวางขายระเกะระกะ ไม่เป็นระเบียบ ในบริเวณตลาดสด มีมูลฝอยทิ้งเกลื้อนกลาด ท าให้มี
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กลิ่นเหม็นรบกวน มีน้ าขังเจิ่งนอง มีสัตว์แมลงพาหนะน าโรคชุกชุม รวมถึงห้องน้ าห้องส้วมไม่สะอาด 
(วลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์, 2553) 
 ในขณะเดียวกันจ านวนแผงลอยที่จ าหน่ายอาหารในตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ก็ยังส่งผล
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในด้านการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการและยัง
รวมถึงผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อย ตลอดจนถึงผู้บริโภคที่มีรายได้สูง ในแง่ของการได้รับความสะดวกสบาย
ในการจับจ่ายสินค้าที่มีราคาถูก ขณะเดียวกันก็ท าให้ผู้ประกอบการแผงลอยจ าหน่ายสินค้าพอมีรายได้
เลี้ยงชีพ จากการสัง เกตในอดีตตลาดสดจะนะ มีผู้ประกอบการน้อยราย แต่มาปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ และเกิดการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการ เพราะเป็นธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ใช้ เงินทุนเริ่มแรกน้อย ท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ง่าย ตลาดมี
บทบาทหน้าที่เป็นสถานที่พบปะและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งในชุมชนเมือง และตลาดมีการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้จ านวนและรูปแบบของตลาดสด รวมทั้งวิถีชีวิตของคน
ในท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย (สุปัญญา  ไชยชาญ, 2551) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดค าถามวิจัยว่า สภาพการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัด
สงขลา ควรจะมีรูปแบบการจัดการอย่างไร งานวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาถึงสภาพการจัดการตลาดสดจะนะ 
จังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการในตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษา
รูปแบบการจัดการของตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่มาใช้
บริการ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้บริโภคต่อการจัดการตลาดสด จะนะ 
จังหวัดสงขลา  
 2.  เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา 
 3.  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผู้จ าหน่ายสินค้าที่มี เพศ อายุ ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย และประสบการณ์การจ าหน่าย
สินค้าต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการและส่วนประสมการตลาดของตลาดสดจะนะ จังหวัด
สงขลา โดยรวมและรายด้านต่างกัน 

2.  ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ประเภทผู้บริโภค และช่วงเวลาที่เลือกซื้อสินค้าต่างกันมีทัศนะต่อ
การจัดการด้านส่วนประสมการตลาดของตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา โดยรวมและรายด้านต่างกัน 
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ขอบเขตการวิจัย  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร ประกอบด้วย 
1.1.1 ผู้จ าหน่ายสินค้า คือ ผู้จ าหน่ายสินค้าในบริเวณตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา 

จ านวน 180 คน  
1.1.2 ผู้บริโภคสินค้า คือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคและ

บริโภคภายในบริเวณตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา จ านวน 2,565 ราย (เทศบาลต าบลจะนะ, 2555) 
1.1.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบเรื่องตลาดสดของ

เทศบาลต าบลจะนะ จังหวัดสงขลา จ านวน 2 คน 
1.1.4 ผู้จัดการตลาด คือ เจ้าของตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา   

  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.2.1 ผู้จ าหน่ายสินค้า จ านวน 123 คน จากตารางของเครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie 

and D.W.Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (สุวิมล  ติรกานันท์, 2546 ) 
  1.2.2 ผู้บริโภคสินค้า จ านวน 335 คนจากตารางของเครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie 

and D.W.Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (สุวิมล  ติรกานันท์, 2546) 
  1.2.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 1 คน 

   1.2.4 ผู้จัดการตลาด จ านวน 1 คน 
2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 2.1 ตัวแปรอิสระ พิจารณาแยกตามกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

   2.1.1 ผู้จ าหน่ายสินค้า ประกอบด้วย เพศ อายุ ประเภทของสินค้าที่จ าหน่าย 
ประสบการณ์การจ าหน่ายสินค้าในตลาดสด  
   2.1.2 ผู้บริโภคสินค้า เพศ อายุ ช่วงเวลาที่เลือกซื้อสินค้า ประเภทสินค้าที่ซื้อบ่อย
ที่สุด อาชีพ รายได้ 
  2.2 ตัวแปรตาม 
   2.2.1 กรณีผู้จ าหน่ายสินค้า ได้แก่ ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตลาดสดจะ
นะ จังหวัดสงขลา ในด้านการบริหารจัดการ (ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้น าและสั่ง
การ และด้านการควบคุม) และ ในด้านส่วนประสมการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
และสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการตลาด) 

  2.2.2 กรณีผู้บริโภคสินค้า ได้แก่ ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตลาดสดจะ
นะ จังหวัดสงขลา ในด้านส่วนประสมการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และ
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สิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการตลาด) ทั้งนี้ไม่ได้สอบถามผู้บริโภคในประเด็นการบริหารจัดการ
ตลาดสด เนื่องจากผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูลในการด าเนินงานของเจ้าของตลาดสด 
 3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ตามทัศนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

                 ตัวแปรอิสระ                                     ตัวแปรตาม 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ระเบียบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ตามทัศนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการตลาดสดจะนะ ตามทัศนะของผู้จ าหน่ายสินค้าแบ่งเป็น   
4 ตอน ดังนี้  

ผู้จ้าหน่ายสินค้า 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ประเภทสินค้าท่ีจ าหน่าย 
4. ประสบการณ์การจ าหน่ายสินคา้ 

ความคิดเห็นต่อการจัดการตลาดสด 
ด้านการบริหารจัดการ 

1.  ด้านการวางแผน 
2.  ด้านการจัดการ 
3.  ด้านการชี้น าและสั่งการ 
4.  ด้านการควบคุม 

ผู้บริโภค 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ช่วงเวลาที่เลือกซื้อสินค้า 
4.  ประเภทสินค้า 
5.  อาชีพ 
6.  รายได ้

ความคิดเห็นต่อการจัดการตลาดสด 
ด้านส่วนประสมการตลาด 

1.  ด้านผลิตภณัฑ ์
2.  ด้านราคา 
3.  ด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้จ าหน่ายสินค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ เพ่ือทราบตัวแปรอิสระเกี่ยวกับเพศ อายุ ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย และประสบการณ์การ
จ าหน่ายสินค้า 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการเก่ียวกับทัศนะของผู้จ าหน่ายสินค้าที่มีต่อการจัดการตลาดสด
จะนะ จังหวัดสงขลา ด้านการบริหารจัดการ (ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้น าและ
สั่งการ และด้านการควบคุม)  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการจัดการตลาดสดตามทัศนะของผู้จ าหน่ายสินค้าที่มีต่อการ
จัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ด้านส่วนประสมการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
และสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการตลาด)  
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับสอบถามทัศนะ/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาในแต่ละด้าน 
 2.  แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการตลาดสดจะนะ ตามทัศนะของผู้บริโภคสินค้าแบ่งเป็น     
3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคสินค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ เพื่อทราบตัวแปรอิสระเก่ียวกับเพศ อายุ และช่วงเวลาที่เลือกซื้อสินค้า 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการจัดการตลาดสดตามทัศนะของผู้บริโภคสินค้าด้านส่วนประสม
การตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการตลาด)  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับสอบถามตามทัศนะ/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาในแต่ละด้าน 
 3. แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การจัดการตลาดสดจะนะ ของเจ้าของตลาดและเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลจะนะผู้รับผิดชอบตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเจ้าของตลาดและเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ชื่อ - สกุล และ อายุ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้น าและสั่งการ และด้านการควบคุม 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละด้าน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้บริโภคสินค้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 
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 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้บริโภคสินค้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว ตอนที่ 2 เกี่ยวกับทัศนะขอบผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้บริโภคสินค้าที่มีต่อการจัดการ
ตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา โดยหาค่าเฉลี่ย หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละด้านและ
รวมทุกด้านโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ ชูศรี  วงศ์รัตนะ (2546: 75)  

3. วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตามทัศนะของผู้จ าหน่ายสินค้า
จ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t–test) 
 4.  วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตามทัศนะของผู้จ าหน่ายสินค้าทั้งใน
ส่วนของการบริหารจัดการตลาดและส่วนประสมการตลาดจ าแนกตาม การบริหารจัดการ (ด้านการวางแผน 
ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้น าและสั่งการ และด้านการควบคุม) ส่วนประสมการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการตลาด) เป็นการทดสอบความแตกต่าง
ของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 
of Variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Different) (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2546: 258) 
 5.  วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตามทัศนะของผู้บริโภคสินค้าในด้าน
ส่วนประสมการตลาดจ าแนกตาม ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้าน
การส่งเสริมการตลาดเป็นการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป  โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Different)  
 6.  น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามปลายเปิดของผู้จ าหน่ายสินค้า
และผู้บริโภคสินค้ามาหาความถ่ีร้อยละ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง      
มีอายุ 30-40 ปี สินค้าที่จ าหน่ายคือ ประเภทอาหารสด และมีประสบการณ์การจ าหน่ายสินค้า 5-10 ปี 
มีความคิดเห็นต่อการจัดการตลาดสด โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.47 เมื่อพิจาณาราย
ด้านล าดับแรก คือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ด้านการควบคุม ด้านการชี้น าและสั่งการ และ
ล าดับสุดท้ายคือ ด้านการจัดองค์กร และในด้านส่วนประสมการตลาด มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.40 ผู้จ าหน่ายสินค้าต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการและส่วน
ประสมการตลาดของตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัย
นี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ วิชสุดา  อัครโพธิ (2548) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการตลาดสด
เทศบาลเทศบาลเมืองก าแพงเพชรให้เป็นตลาดสดน่าซื้อด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษา
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พบว่า เจ้าของและผู้จัดการตลาดมีลักษณะเป็นผู้บริหารที่น าเอาการจัดการมาใช้ในการบริหารงานอย่าง
แท้จริง มีความกระตือรือร้นในด้านการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และการควบคุมดูแลการ
ท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา การตัดสินใจได้ใช้ประสบการณ์ผนวกกับวิสัยทัศน์ที่ดีของผู้น า ซึ่งอาจเป็น
เพราะกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยของ วิชสุดา  อัครโพธิ (2548) เจ้าของและผู้จัดการตลาดมีลักษณะเป็น
ผู้บริหารที่น าเอาการจัดการมาใช้ในการบริหารงานอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เหมือนกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
การจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ในด้านการจัดองค์กร และส่วนประสมการตลาด มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคสินค้าในตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุมากกว่า 40 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท มีช่วงเวลาที่เลือกซ้ือสินค้าเป็น
ประจ า คือ เวลา 06.00-10.00 น. และประเภทสินค้าที่ซื้อเป็นประจ า คือ ประเภทอาหารสด มีการ
จัดการตลาดสด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.75 เมื่อพิจาณารายด้านล าดับแรกคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของมีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อ รองลงมาคือ ด้านราคา ในส่วนของ
ราคาสินค้าก าหนดตามราคาท้องตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ มีการให้บริการอย่างเป็นกันเอง 
และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ในส่วนของภายในร้านมีการจัดระเบียบสินค้า และผู้บริโภคสินค้าใน
ตลาดสด อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีอายุต่างกัน มีอาชีพต่างกัน และมีรายได้ต่างกัน มีการจัดการ
ตลาดสดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ สรรควร       
สัตยมงคล (2551) ได้ศึกษาการจัดการตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามทัศนะของ         
ผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ด้านส่วนประสมการตลาดเห็นด้วยในระดับปานกลาง
ทั้งโดยรวมและรายด้าน ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ ประเภทของผู้บริโภค และช่วงเวลาการซื้อสินค้าต่างกัน 
มีทัศนะต่อการจัดการตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านต่างกันอย่าง      
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยของ สรรควร  สัตยมงคล
(2551) ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ ประเภทของผู้บริโภค และช่วงเวลาการซื้อสินค้าต่างกัน ซึ่งไม่เหมือนกับ
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีอายุต่างกัน มีอาชีพต่างกัน และ       
มีรายได้ต่างกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา ในด้านการวางแผน      
มีแม่ค้าเป็นผู้ก าหนดราคาสินค้าเป็นไปตามราคาท้องตลาด ผู้บริโภคพิจารณาราคาสินค้าท่ีแม่ค้าขาย
แต่ละรายแต่ละประเภท ส่วนการก าหนดแผนผังร้านค้าของผู้จ าหน่ายสินค้า ได้มีการก าหนดแผนผัง
ร้าน เจ้าหน้าที่ไม่ได้ร่วมก าหนดแต่ให้ค าแนะน าในการจัดผังให้เป็นหมวดหมู่ ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็น
ผู้จ าหน่ายสินค้า โดยจัดหาบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าตามความเหมาะสมของสินค้าที่จะขาย จัดไปตาม
โซน แต่ละประเภทของสินค้า และการก าหนดกฎเกณฑ์แก่ผู้จ าหน่ายสินค้า ด้านการจัดองค์กรมีการให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมดูแลความสะอาด ซึ่งแต่ละปีจะมีเจ้าหน้าสาธารณสุข
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ทางอ าเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทางเทศบาลมาให้ค าแนะน าเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาด และ
จะให้ความร่วมมือทุกครั้งตาม การแนะน าของฝ่ายสาธารณสุข โดยเฉพาะเจ้าหน้ าที่สาธารณสุข
เทศบาล การควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดตลาดสด ด้านการชี้น าและสั่งการ มีการก ากับดูแลการ
ท าความสะอาดภายในบริเวณตลาดสด โดยให้ผู้จ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทดูแลรักษาความสะอาดใน
ที่ของตนเองทุกครั้งที่เลิกจ าหน่ายสินค้า หลังจากผู้จ าหน่ายสินค้าเลิกขายสินค้า จะมีคนงานท าความ
สะอาดบริเวณพ้ืนที่ตลาดสดเป็นประจ าทุกวันเป็นการล้างอย่างธรรมดา และจะมีการล้างใหญ่เดือนละ
ครั้ง ซึ่งจะมีการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ ใช้ผงซักฟอก ส่วนการให้ค าแนะน าแก่ผู้จ าหน่ายสินค้า โดยด้านสินค้า 
แนะน าเกี่ยวกับสินค้าที่มาจ าหน่าย ส่วนใหญ่ถ้าหากขายของมีสารเคมีที่มีอันตราย ก็จะห้ามน ามา
จ าหน่าย เก็บทิ้งขยะในถังที่ก าหนด ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก ากับดูแลอยู่แล้ว และด้านการ
ควบคุม มีการจัดระเบียบสถานที่จ าหน่ายสินค้า โดยให้จัดพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าตามชนิดประเภทสินค้า 
ชนิดเดียวกันเป็นโซน ๆ ยึดหลักความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และก็
กฎกระทรวงว่าด้วยการตลาด พรบ.รักษาความสะอาด ไม่ล้ าทางเท้า  ไม่ล้ าถนน เว้นทางเข้า -ออก 
และถ้ากฎกระทรวง เรื่องกลิ่น เรื่องการระบายอากาศ เรื่องอาหาร เรื่องของผู้ขาย เรื่องความสะอาด 
เรื่องห้องน้ า เรื่องของโครงสร้างอาคาร จะดูหมดเลย ส่วนมาตรการดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาดสด  
 ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการจัดการในตลาดสดจะนะ จังหวัด
สงขลา ในด้านการวางแผน โดยมีการวางแผนให้มีการจัดบริเวณการจ าหน่ายสินค้าเป็นโซน ๆ ตามชนิด
ของสินค้าอย่างเหมาะสม และเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ปะปนและส่งผลกระทบต่อผู้จ าหน่ายสินค้า
ชนิดอ่ืน ๆ และอยากให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ค าแนะน า ด้านการจัดองค์กร โดยให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการในการให้ความรู้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ในการดูแลตลาดสดที่สะอาด
ปลอดภัย ทั้งผู้บริโภคและผู้จ าหน่ายสินค้า ควรให้ความรู้แก่ผู้จ าหน่ายสินค้าอย่างน้อยปีละครั้งในด้าน
สุขภาพอนามัยและการป้องกัน และขอความร่วมมือแม่ค้าแต่ละรายให้ดูแลเรื่องความสะอาดให้ทิ้ง
ขยะให้เป็นที่ ให้วางของขายเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้วางระเกะระกะทางเดินและควรมียามเฝ้าดูแล
ระมัดระวังความปลอดภัยของสินค้าในตลาดสด ด้านการชี้น าและสั่งการ ซึ่งให้ผู้จ าหน่ายสินค้าทุก
ประเภทดูแลเรื่องความสะอาดในที่ของตนเองและเก็บสินค้าให้เรียบร้อยหลังจากเลิกจ าหน่ายสินค้า
แล้ว ทิ้งขยะเป็นที่ลงในถังขยะที่ก าหนด หากแม่ค้ารายใดไม่ปฏิบัติก็จะมีการท าโทษเล็ก ๆ น้อย ๆ 
หรือไม่ให้ขาย และด้านการควบคุม ซึ่งมีการจัดพ้ืนที่จ าหน่ายที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท เก็บ
กวาดขยะในที่จ าหน่ายสินค้าใส่ถังขยะที่ก าหนดทุกวันและฉีดล้างตลาดทุกคืน จัดเวรยามดูแลความ
ปลอดภัยทั้งสินค้าและทรัพย์สินในตลาดสดในยามค่ าคืนหรือหลังเลิกจ าหน่ายสินค้าแล้ว ควรมีจุด
ตรวจหรือทดสอบสารปนเปื้อน เช็คตาชั่ง โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก ากับดูแลปีละ 2 ครั้ง และอยาก
ให้กองสาธารณสุขเทศบาล เข้ามาช่วยดูแลในด้านการท าความสะอาดในตลาดสด โดยการฉีดล้างคู
ระบายน้ าในบริเวณตลาดสด ซึ่งสอดคล้องกับหลักวิธีของTaylor ท าให้เกิดเป็นทฤษฏีการจัดการ
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ขึ้นมา เพราะได้สิ่งใหม่เกิดขึ้น คือ 1) ได้มีปรัชญาใหม่ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนและงาน ซึ่ง
เป็นความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ความรู้นี้หาใช่เป็นเพียงเทคนิคหรือเครื่องมือ
ย่อย ๆ ที่เอามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเล็ก ๆ น้อยๆ เท่านั้นไม่ หากแต่ เป็นรากฐาน
ของการเข้าใจถึงการจัดองค์การและการจัดการต่าง ๆ อย่างมากมายอีกด้วย  2) บทบาทและ
ภาระหน้าที่ที่ Taylor ได้ลงมือค้นคว้าเอง และน ามาปฏิบัติเป็นภาระของตนเองในฐานะที่เป็น
ผู้บริหารแบบใหม่ที่กลายเป็นข้อแนะน าว่า งานวางแผนเป็นงานที่ต้องแยกออกจากงานด้านปฏิบัติ  
และผู้บริหารต้องท าหน้าที่ในการวางแผนการท างาน แต่ขณะเดียวกันงานด้านการปฏิบัติจะเป็นงาน
ของบุคลากร Taylor แนะน าว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่
จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหา
ทางออกให้ได้ผลดีที่สุดส าหรับกลุ่มให้ดีข้ึน  
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แนวทางการฟื้นฟูชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษาถนนนครนอก  
และถนนนครในจังหวัดสงขลา 

An approach to restore a livable community :  A case study of  
Nakorn Nork and Nokorn Nai Road in Songkhla province 

วรารมย์ สังข์ทอง1 และเอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน2 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงลักษณะศักยภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ตลอดจนองค์ประกอบที่ไม่ใช่ทางด้านกายภาพ และศึกษาปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาฟ้ืนฟูชุมชน โดยเป็นการวิจัยเชิงเนื้อหา ซึ่งจะใช้แบบแผน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฏี ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการแจก
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลจากการวิจัยน ามาวิเคราะห์สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและเสนอแนะแนวทางการฟ้ืนฟูชุมชนน่าอยู่ที่เป็นประโยชน์  และเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทชุมชนต่อการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่อาศัยจะต้องมีการปรับปรุงและฟ้ืนฟูในทุก ๆ 
ด้าน เพ่ือระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมชุมชน จัดการสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ความหลากหลาย
ของรูปแบบสถาปัตยกรรม รวมทั้งการจัดระเบียบสังคม เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
เสนอแนะให้มีการพิจารณาการจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ควบคู ่
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Abstract 
This research aims to study the physical, economical, social and 

environmental potential characteristics of the area, and including of its non-physical 
configurations such as activities, traditions, beliefs and culture, and study the 
problems and needs of the people in the area to find out the guidelines for the 
community development and restoration. This study is the content research that use 
the qualitative research pattern from the study of documents and related theory. 
The tool used in this study includes the observation without participation, the 
structured interviews and questionnaires from specified sample groups. The research 
results is analyzed and summaried the problems of today and provide the guidelines 
for the restoration and livable communities with have benefit and be appropriate 
and consistent with the community context for sustainable living. 

The study found that the environment of community with suitable living has 
to be improved and estored in all respects to keep the tidy community 
environment, be managed the landscape environment, the variety of architectural 
styles, including of  the social ordering to strengthen the bette economy situation. 
Moreover, it also suggested the preparation of relevant legals and establishment of 
the standard together 
 
Keywords: Old town area of Songkhla, Community Restoration Developmeny, Conservation, 

Healthy City – Healthy Community 
 

บทน้า 
จากการพัฒนาที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม ท า

ให้เมืองถูกเปลี่ยนสภาพไปอย่างมากและรวดเร็ว จนบางพ้ืนที่ได้ถูกท าลายลงอย่างสิ้นเชิง จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการเพ่ือแทรกแซงกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือการ
ท าลายสิ่งเหล่านั้น เพ่ืออนุรักษ์ร่องรอยและพ้ืนที่บางส่วนที่มีความส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของเมืองเก่าในประเทศไทยไว้มิให้เสื่อมสภาพจนหมดสิ้นไปก่อน
เวลาอันควร และรักษามรดกทางวัฒนธรรมสมัยอดีตเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติตกทอดแก่ประชากรรุ่น
ลูกหลานสืบไป (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554) 

ส าหรับพ้ืนที่ศึกษาเมืองสงขลานั้นเป็นเมืองประวัติศาสตร์มีการอพยพการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งใน
อดีตสงขลา มีตัวเมืองเก่า 3 แห่ง คือ 1) เมืองสงขลาเชิงเขาแดง 2) เมืองสงขลาแหลมสน และ 3) 
เมืองสงขลาบ่อยาง ที่ตั้งตัวเมืองสงขลาปัจจุบัน และสงขลามีเรื่องราวของช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่
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เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และต่อมาในปี พ.ศ. 2379 (บ้างว่า 2375) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 3 โปรดฯ ให้ย้ายเมืองสงขลามาตั้งอยู่ที่บ้านบ่อยาง พร้อมให้สร้างบ้านเมืองใหม่ขึ้น มีการ
สมโภชหลักเมืองในปี พ.ศ. 2385 จากนั้นเมืองสงขลาบ่อยางได้ขยายเมือง ตั้งศูนย์ราชการ  มีการ
พัฒนาเมืองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวทางประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นที่ตั้ง และมีประชากรเข้ามา
อยู่อาศัยในอดีตท าให้เกิดเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่าง ศาสนาพุทธ ชาวจีน และมุสลิม 
มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สืบต่อมาจนปัจจุบัน ซึ่งวิถีชีวิตการด ารงเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ชุมชนนั้นเอง 

บริเวณที่ตั้งของสงขลาตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ
ประมง และเกษตรกรรม ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ทางด้านการค้า การขนส่งสินค้าจากประเทศ
ใกล้เคียง สงขลาจึงเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ ผลของการเป็นเมืองท่า ท าให้มีเรือสินค้าเข้าออกเพ่ือขนส่ง
สินค้าทางด้านเกษตรกรรม บริเวณนี้จึงมีการขนส่งสินค้าอยู่เป็นจ านวนมาก ปัจจุบันการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่บริเวณนี้เริ่มเปลี่ยนไป จากการพัฒนาของเมืองและความต้องการในการใช้งานในพ้ืนที่บริเวณนี้
ในการขนส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ หรือรอการซ่อมแซมเรือ จึงเกิดการให้บริการเช่าอาคารที่พักอาศัย
เกิดขึ้น ซึ่งอาคารดั้งกล่าวเป็นอาคารที่เจ้าของเดิมได้ปล่อยทิ้งร้างให้เช่า ท าให้เกิดการเช่าเพ่ือ
ประกอบกิจการในลักษณะของสถานบันเทิง และบริการเกี่ยวกับร้านอาหารเครื่องดื่ม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการจากกลุ่มประชากรในการประกอบอาชีพในบริเวณนี้  ประโยชน์ในการใช้พ้ืนที่ก็
เปลี่ยนแปลงตามความต้องการซึ่งปัจจุบันมีกิจการประเภทดังกล่าวอยู่เป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
การให้บริการในพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากถนนแคบ ท าให้การเข้าถึงไม่สะดวก และพ้ืนที่จอดรถมี
น้อยอาคารจึงถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมลง และการใช้ประโยชน์อาคารที่ผิดประเภท เกิดปัญหาด้าน
สภาพทางกายภาพที่เสื่อมโทรม ท าให้เจ้าของอาคารหลายรายได้ย้ายออกไปหาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่มี
สภาพทางกาย สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีสะดวกสบาย มีบริการสมัยใหม่ เช่น มีพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่
ถนนมีขนาดกว้างสะดวกต่อการสัญจร มีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอ มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีบริเวณ
กว้างขวางพอที่จะปลูกต้นไม้ และท าสวนในบริเวณบ้านได้ เพราะประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ชุมชนนั้นค่อยข้างมีฐานะที่ดี จึงเกิดการทิ้งร้างปล่อยให้อาคารเดิมว่างเปล่า จึงท าให้อาคารและ
งานสถาปัตยกรรมมีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ หากไม่มีการปรับปรุงฟ้ืนฟู หรือหามาตรการ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ในย่านเมืองเก่าสงขลา 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ศึกษาถึงลักษณะศักยภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ชุมชนบริเวณถนนนครนอก และถนนนครใน จังหวัดสงขลา ตลอดจนศึกษา
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ทาง
กายภาพ และความเป็นอยู่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิม โดยการศึกษาจากเอกสาร
ข้อมูล และจากการส ารวจภาคสนาม และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสังเกต แบบสอบถาม 
ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ จะส่งผลให้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดทิศทางการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนน่าอยู่ โดยใช้แนวคิดการ
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พัฒนาเมืองน่าอยู่ – ชุมชนน่าอยู่ แนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญส าหรับการฟ้ืนฟูชุมชนน่าอยู่ แนวคิดเมืองสุข
ภาวะ (Healthy City) แนวคิดเมืองสีเขียว (Green City) แนวคิดเมืองเอกลักษณ์ วัฒนธรรม 
(Cultural Identity City) แนวคิดเมืองเนิบช้า (Slow City) และหลักการมีส่วนร่วมมาเป็นตัวก าหนด
แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟู เพ่ือชุมชนน่าอยู่ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบลักษณะสภาพทางกายภาพของพื้นที่ ย่านเมืองเก่าสงขลา 
2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพที่ส่งเสริมในการฟ้ืนฟู และศักยภาพที่ส่งผลกระทบต่อการ

ฟ้ืนฟูของพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางการฟื้นฟูชุมชนน่าอยู่ 
3. เสนอแนวทางการฟื้นฟูชุมชนน่าอยู่ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ชุมชน 

 

 
 

ภาพ1  แสดงที่ตั้งพ้ืนที่กรณีศึกษา 
ที่มา:  จเร  สวุรรณชาต (2556) 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้แบบแผนของการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
2.1 แบบสังเกต (Observation) คือการสังเกตที่ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตอยู่วงนอก ไม่เข้าไปร่วมใน

กิจกรรมที่ท าอยู่ 
2.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) โดยเลือกการสัมภาษณ์แบบมีค าถามที่แน่นอน (Structured 

Interview) การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชน เจ้าของอาคาร ผู้เช่า
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อาคาร และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้นจ านวน 8 
ท่านด้วยกัน 

2.3 แบบสอบถาม (Questionaire) ได้ท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 ชุด 
ลักษณะสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาย่านเมืองเก่าสงขลา 
ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหนาแน่น

มากของชุมชนเมืองสงขลา ซึ่งมีอาณาเขตจากฝั่งทะเลสาบถึงถนนไทรบุรี และจากถนนสายบุรีถึงถนน
พัทลุง ซึ่งถนนไทรบุรี ถนนสายบุรี และถนนพัทลุง เป็นถนนสายส าคัญของบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลา 
ซึ่งมีแนวเชื่อมต่อกับบริเวณอ่ืนของชุมชนเมืองสงขลา และได้ขยายพ้ืนที่ใหญ่ขึ้นโดยขยายออกไป
ทางด้านปากน้ า ทะเลสาบสงขลา ทะเลหลวง และทางด้านภูเขาเก้าเส้ง  การใช้ประโยชน์ที่ดิน ก็
กระจายตัวตามไปด้วย รวมทั้งศูนย์รวมกิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ ก็ขยายออกไป แต่ที่อยู่อาศัยบริเวณ
ถนนนครนอก และถนนนครใน ก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และเป็นบริเวณพาณิชยกรรมของ
เมือง แต่การให้บริการค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากถนนแคบ ท าให้การเข้าถึงไม่สะดวก และมีพ้ืนที่จอด
รถน้อย อาคารจึงถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมลง เนื่องจากการเข้าถึงคับแคบ และการสัญจรที่หนาแน่ ท า
ให้อาคารบางหลังช ารุดทรุดโทรมเพราะเจ้าของได้ย้ายออกจากพ้ืนที่ ซึ่งอาคารถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้รับ
การซ่อมแซม แต่บางหลังก็ได้รับการซ่อมแซมให้พอใช้ได้เท่านั้น (ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2555) 

ผลจากวิธีวิจัยจาการส ารวจเก็บข้อมูล และการลงส ารวจภาคสนามในพ้ืนที่กรณีศึกษานั้น 
จากข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูล และจัดกลุ่มประเด็นในเรื่องของศักยภาพ ปัญหาและปัจจัย
ทางด้านต่าง ๆ ที่มีส่งเสริมและส่งผลกระทบต่อย่านเมืองเก่าสงขลา เพ่ือหาข้อสรุป และการก าหนด
หาแนวทางในการฟ้ืนฟูชุมชนน่าอยู่ในพ้ืนที่กรณีศึกษาต่อไป ดังต่อไปนี้ 

1) ลักษณะศักยภาพที่ส่งเสริมต่อพื้นที่ชุมชน 
1.1 จากการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของเมืองสงขลา และผลจากการย้ายถิ่นฐาน

ของเมืองนั้น ส่งผลให้มีเหตุการณ์ที่ส าคัญ ๆ ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือการศึกษาข้อมูล
ทางด้านประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของย่านเมืองเก่า เป็นที่น่าสนใจให้แก่ประชาชนรุ่นหลังใน
การศึกษาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของวัฒนธรรมในพื้นท่ีย่านเมืองเก่าสงขลา 

1.2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของตัวรูปธรรมที่อยู่ร่วมกันในพ้ืนที่เดียวกัน เช่น อาคาร
บ้านเรือนที่มีการผสมผสานของรูปแบบสถาปัตยกรรม หลายเชื้อชาติจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรม และมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนในการประกอบอาชีพ
ค้าขาย ซึ่งยังคงมีบางส่วนสืบทอดกิจการดั้งเดิม เช่น การค้าขายยาแผนโบราณ ร้านขายขนมโบราณ 
เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีในเรื่องของพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) เช่น ถนนที่มีขนาดเล็ก
ในย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งมีลักษณะกายภาพแบบเป็นมิตร (Friendly Pedestrians) มีการพบปะ
พูดคยุในละแวกเดียวกันมีการการท ากิจกรรมยามเช้า เช่น นั่งร้านกาแฟ ดูนกกรงหัวจุก เป็นต้น 
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1.3 มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติประเภททะเลสาบ ภูเขา ซึ่งปัจจุบันบทบาททางน้ าได้ถูก
ลดความส าคัญลง แต่ยังคงมีคุณค่าและความส าคัญในการเป็นท ามาหากิน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 
(Cultural Space) ผู้คนสามารถใช้เป็นที่จอดเรือประมง และพ้ืนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

2) ลักษณะศักยภาพที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ชุมชน 
2.1 ขนาดพ้ืนที่มีจ ากัดต่อการใช้งานในยุคปัจจุบันท าให้กิจกรรมการใช้พ้ืนที่บางอย่างไม่

ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่น พ้ืนที่จอดรถไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจอดริมถนนท าให้กีดขว้างการเดินเท้า 
การใช้ผิวจราจรที่คับแคบร่วมกันระหว่างการสัญจรทางเท้าและทางเดินของรถยนต์ซึ่งเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย ประกอบกับสภาพหน้าบ้านติดกับบริเวณพ้ืนที่ริมถนน ไม่มีพ้ืนที่ระยะร่นของบริเวณ
หน้าท าให้ในชุมชนมีเพียงพ้ืนคอนกรีต ไม่สามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ 

2.2 สภาพความทรุดโทรมของอาคารเนื่องจากการดูแลรักษาเป็นไปตามสภาพ และมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของกรรมสิทธิ์ของเจ้าของอาคาร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบ้านเช่า การซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงสภาพอาคารนั้นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของอาคาร แต่ทั้งนี้ผู้เช่าส่วนใหญ่นั้นไม่ต้องการ
ที่จะลงทุนในการซ่อมแซมอาคารเอง เพราะผู้เช่าบางส่วนถือว่าไม่ใช่บ้านของตนเองไม่คุ้มต่อการ
ลงทุนหรือมีเงินทุนไม่เพียงพอในการปรับปรุง และยังคงมีอาคารบางส่วนที่ไม่ได้มีการใช้งานเนื่องจาก
เจ้าของไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี จึงถูกปล่อยทิ้งร้างให้อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม 

2.3 การพัฒนาในการส่วนของภาคเอกชนที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างรวดเร็ว เช่น การเปิดกิจการสถานบันเทิงต่าง  ๆ รวมถึง
ร้านอาหารเครื่องดื่ม ในย่านชุมชนเมืองเก่าสงขลา ซึ่งขัดต่อวิถีวิชีวิตดั้ง เดิมของชุมชน หรือการ
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ขัดแย้งในบริบทเดิมของชุมชน เช่น อาคารอาพาณิชย์ที่เป็นรูปทรงสมัยใหม่ท า
ให้เกิดทัศนียภาพอาคารที่เสื่อมโทรมภายในชุมชน 

2.4 ประชากรมีการย้ายที่อยู่อาศัย เนื่องจากผลของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณนี้เริ่ม
เปลี่ยนไป จากความต้องการในการใช้ในบริเวณชุมชนในการขนส่งสินค้าทางน้ า หรือรอการซ่อมแซม
เรือ จึงมีการให้เช่าอาคารที่พักอาศัยเกิดขึ้น ซึ่งอาคารดั้งกล่าวเป็นอาคารที่เจ้าของเดิมได้ปล่อยทิ้งร้าง
ให้เช่า เกิดปัญหาด้านสภาพทางกายภาพที่เสื่อมโทรมลง ประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุ 
และเด็กอยู่อาศัย ซึ่งชาวบ้านดั้งเดิมมีฐานะดี หรือลูกหลานออกไปท างานนอกบ้าน เป็นต้น ท าให้
อาคารหรือบ้านเหล่านี้จะปิดหน้าบ้านเป็นส่วนใหญ่ แต่บางหลังก็ไม่ได้สืบทอดกิจการจากบรรพบุรุษ
แต่มีปริมาณไม่มากหนัก ท าให้บรรยากาศและวิถีชีวิตความเป็นย่านการค้า โดยรวมเกิดความซบเซา 

2.5 มีการติดป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าอาคาร และบนทางเดินเท้า ซึ่งพ้ืนที่ด้านหน้า
อาคารมีการใช้งานอย่างจ ากัด ท าให้บดบังหน้าอาคาร ยังไม่มีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุม
แก้ไขการติดประกาศป้ายต่าง ๆ ภายในชุมชน จึงสามารถพบเห็นเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ชุมชน 
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ตารางที ่1  SWOT ANALYSIS สรุปจุดแข็ง จุกอ่อน โอกาส และอุปสรรคในพ้ืนที่ชุมชนศึกษา 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1. การเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญ 
2. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ 
3. มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในการอยู่ร่วมกัน 
4. ประชาชนมีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได้ และมี
ความคิดเห็นร่วมกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
5. มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานในพื้นท่ีท่ียังคง
สภาพความเป็นของแท้ดั้งเดิมอยู่เป็นจ านวนมาก 

1. การใช้ประโยชน์อาคารท่ีผิดประเภท 
2. มีการพัฒนาทางด้านของเอกชน 
3. อาคารงานสถาปัตยกรรมอยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็น
จ านวนมาก 
4. ขาดการพัฒนาปรับปรุงแล่งท่ีอยู่อาศัย 
5. ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสาบขาดการดูแล 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 
1. หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง มีการส่งเสริมพัฒนาในเขตพื้นท่ีให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียว 
2. คุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของย่านเมือง
เก่าน้ันเอื้อต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ท่ีมีความโดเด่นของเมือง 
3. เป็นพื้นท่ีในการศึกษาหาข้อมูล ความรู้ งานวิจัยท่ีเกิดขึ้น
ในพื้นท่ี 
4. มีศักยภาพทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉาะซ่ึงเอื้อต่อ
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน และการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน 
5. มีความพยายามผลักดัน เมืองเก่าสงขลาปัจจุบันได้เป็น
มรดกชาติ และก าลังอยู่บนเส้นทางสู่มรดกโลก 

1. การย้ายถิ่นฐานท่ีอยู่ของประชากรเพิ่มมากขึ้น 
2. ปริมาณการสัญจรทางรถยนต์เพ่ิมมากขึ้น 
3. เรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารท่ีอยู่
อาศัย 
4. ความต้องการของประชาชนในการประกอบอาชีพท่ี
เปลี่ยนไปจากเดิม 
5. การย้ายพื้นท่ีเศรษฐกิจไปอยู่พื้นท่ีอื่น ส่งผลให้เศรษฐกิจใน
ชุมชนซบเซา 
6. เน่ืองจากมีอิทธิพลของกระแสนิยมแบบสมัยใหม่จาก
ภายนอก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยม และวิถีชีวิตของ
ชุมชน 

ที่มา:  จากการวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะห์ ด าเนินการโดยสรุปผลจากข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งข้อมูลที่
ได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหาพรรณนาผล พบว่า พ้ืนที่กรณีศึกษาเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ย่านชุมชนเมือง
เก่าสงขลา มีรูปแบบของการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่าง ศาสนาพุทธ ชาวจีน และมุสลิม มา
ตั้งแต่อดีตสืบต่อมาจนปัจจุบัน ซึ่งวิถีชีวิตการด ารงอยู่เป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว
ในการอยู่อาศัยร่วมกัน และส่วนใหญ่ประชากรเป็นชาวจีน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และการค้าขายซึ่ง
บางรายได้สืบทอดกิจการมาจารบรรพบุรุษ ท าให้ยังคงพบเห็นรูปแบบการค้าขายแบบดั้งเดิม ส่งผลถึง
วิถีชีวิตรูปแบบวัฒนธรรมที่เรียบง่าย ซึ่งลักษณะของการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็ส่งผลถึงการอยู่อาศัย
อาคารบ้านเรือนที่คงสภาพไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ไว้ให้คงอยู่กับพ้ืนที่ชุมชน อย่างไรก็ดีกาลเวลา
ที่ผ่านไปท าให้ชุมชนนั้นถูกกลืนกลิ่นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ในแบบย่านเมืองเก่า ซึ่งมี
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ทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ และกายภาพของพ้ืนที่ที่มีความพร้อมในทุกด้าน แต่ถ้าหากยังคงไม่มี
มาตรการหรือการฟ้ืนฟูชุมชนให้คงเอกลักษณ์ของชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนได้ ชุมชนแห่งนี้ก็จะไม่ต่าง
จากชุมชนอ่ืนๆ ทั่วไป ทั้งที่ในพ้ืนที่มีความพร้อมและความสามารถในการรองรับการพัฒนาในทุกๆ 
ด้าน ดังนั้นการศึกษาวิจัยได้หาแนวคิดในการฟ้ืนฟูชุมชนน่าอยู่ โดยต้องมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ต่อไป ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางที่สอดคล้องกับ
บริบทของสภาพกายภาพพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนดังต่อไปนี้ 

 
สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 

จากการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล และจากความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของชุมชน พบว่า มีความ
ต้องการจากกลุ่มตัวอย่างไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการพัฒนาฟ้ืนฟูชุมชน 
 อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้ได้สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการฟ้ืนฟูชุมชนน่าอยู่ไว้แต่ล่ะประเด็น ซึ่ง
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนดังต่อไปนี้ 
 
การน้าเสนอแนวทางการฟื้นฟูชุมชนน่าอยู่ 

1)  แนวทางการฟื้นฟู ด้านกายภาพของพื้นที่ 
1.1 วางแผนก าหนดในการจัดสรรการใช้ที่ดินที่เหมาะสม เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้าพาณิชยกรรม 

ตลอดจนอาคารที่ควรคาแก่การอนุรักษ์ ให้เป็นระบบระเบียบ 
1.2 เน้นการพัฒนาทางด้านการบริการของสาธารณูปโภค 
1.3 จัดหาแนวทางแก้ไขพ้ืนที่จอดรถ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาปริมาณการจราจรของพ้ืนที่ 
1.4 ส่งเสริมพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.5 จัดหาพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หรือการปรับปรุงพ้ืนที่รกร้างว่างปล่อยให้

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
1.6 พัฒนาถนนและอุปกรณ์ ควรมีทางเดินเท้า และบริเวณปลูกต้นไม้ 

2)  แนวทางการฟื้นฟู ด้านเศรษฐกิจภายในพื้นที่ 
2.1 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และพัฒนา เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP 
2.2 สร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการท ามาค้าขายและการลงทุน 
2.3 ก าหนดมาตรการควบคุมค่าครองชีพที่เหมาะสม 
2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือการรองรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

3)  แนวทางการฟื้นฟู ด้านสังคมส้าหรับชุมชนน่าอยู่ 
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา รู้เท่าทันข่าวสาร มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
3.2 พัฒนาทางด้านบริการสุขภาพ และบริการที่จ าเป็นอย่างพอเพียงและสะดวกในพ้ืนที่ชุมชน 
3.3 มีมาตรการรัดกุมในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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3.4 รณรงค์และป้องกันในเรื่องของยาเสพติด คดีอาชญากรรม 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักประชาธิปไตยและศาสนา

เป็นหลักในการพัฒนา 
4)  แนวทางการฟื้นฟู ด้านสิ่งแวดล้อม 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วม 
4.2 ก าหนดมาตรการป้องกันควบคุมของเสียในดิน ในน้ า และในอากาศ ควบคุมเสียงดัง

เกินไปภายในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน 
4.3 รณรงค์ในเรื่องของพ้ืนที่สีเขียวภายในชุมชน 

5)  แนวทางด้านการบริการจัดการ เพื่อฟื้นฟูชุมชนน่าอยู่ 
5.1 การบริหารจัดการควรมีความโปร่งใสและยุติธรรม ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่ชุมชน และสามารถตรวจสอบได้ 
5.2 ในการพัฒนาฟื้นฟูมุ้งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และมีประสิทธิภาพใน

การพัฒนาฟื้นฟูอย่างจริงจัง 
5.3 ก าหนดมาตรการ หรือออกกฎหมายควบคุมในการก่อสร้างอาคารจากภาคเอกชน

อย่างจริงจัง 

 
ก่อนการปรับปรุง 

 
หลังการปรบัปรุง 

ภาพ2  แนวทางการฟ้ืนฟูศักยภาพของพื้นที่ศึกษา 
ที่มา:  จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ก่อนการปรับปรุง 

 
หลังการปรบัปรุง 

ภาพ3  แนวทางการฟ้ืนฟูศักยภาพของพื้นที่ศึกษา 
ที่มา:  จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การศึกษาเปรียบเทียบ การจัดการมูลฝอยอันตราย ระหว่างชุมชนที่เข้าร่วมและ 
ไม่เข้าร่วมโครงการน้าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตราย ของเทศบาลนครสงขลา 
A Comparative Study of Hazardous Waste management between  

Project - Participating Communities and Non- Participating Communities in Songkhla 
Municipality in the Pilot Project 

on Hazardous Waste management 
 

ยุทธิชัย คุ่มเคี่ยม1  สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ2 และเพ็ญมาศ สุคนธจติ3 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) เปรียบเทียบความรู้และการจัดการมูลฝอยอันตรายของประชาชนในชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการน าร่องชุมชนจดัการมูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้องของเทศบาลนครสงขลากับประชาชนในชุมชนที่ไม่เข้า
ร่วมโครงการฯ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้และการจัดการมูลฝอยอันตรายของประชาชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 3) ศึกษาแนวทางปรับปรุงพัฒนาโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายอยา่งถูกต้องของ
เทศบาลนครสงขลา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มี
อายุตั้งแต่  15 ปีขึ้นไปและอาศยัอยู่ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯจ านวน  6 ชุมชน 387 ตวัอย่าง และชุมชนทีไ่ม่เข้าร่วม
โครงการฯ  จ านวน 6 ชุมชน 387 ตัวอย่าง การวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัยเชิงปริมาณ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 12 คน สุ่มโดยเจาะจงภายในชุมชนและเป็นพื้นที่ด าเนินการโครงการฯ จ านวน 6 ชุมชน  เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้าง (focus group) ผลการวิจยัพบวา่ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตราย
ของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และไม่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่แตกต่างกัน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมีความรู้น้อยมาก 
(  = 14.62, 14.06 ตามล าดับ) การปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยอันตรายไม่แตกต่างกัน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดี (  
=1.99, 1.96ตามล าดับ) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได ้
ของกลุ่มตัวอยา่งในชุมชนที่เขา้ร่วมโครงการฯ กับความรู้เกี่ยวกบัมลูฝอยอันตราย พบวา่เพศ อายุ ไมม่ีความสัมพันธ์กัน แต ่ระดบั
การศึกษา อาชพี รายได้  มีความสมัพันธ์กันอยา่งมนีัยส าคัญที่ 0.05  ส่วนการปฏบิัติในการจัดการมูลฝอยอันตรายพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า แนวทางการปรับปรุง พัฒนาโครงการน าร่องชุมชนจัดการ
มูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้องของเทศบาลนครสงขลาดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องรู้จักชุมชน มคีวามต่อเนื่อง ประชาชนใน
ชุมชนควรได้รับการอบรมให้ความรู้ มีจิตส านึกที่ดี 2) อุปกรณ์ ตู้ส าหรับคัดแยกมูลฝอยอันตรายต้องเพียงพอ 3) วิธี การ
ประชาสัมพนัธ์ต้องต่อเนื่องและทั่วถึง ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวิถี การด าเนิน 
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Abstract 

  
 The purposes of this research were to study 1) to compare people’s knowledge and 
management regarding the correct way to manage hazardous waste of the samples  in and outside 
the pilot project communities of Songhkla Municipality 2) the relations between personal data 
level of knowledge and level of the  management hazardous waste of the samples in  the pilot 
project communities of Songhkla Municipality 3) to study how to develop a correct way to 
handle hazardous waste in a pilot project community of SonghklaMunicipality.This research is 
based on both qualitative and quantitative research studythis methods. The sampling quality is 
fifteen years old and up who are living in the pilot project community of Songkhla Municipality 
with 387 people in six communities.The quality used the same sampling with quantity research 
and the sampling with twelve people, got by purposive sampling in six communities. 
Instruments  semi-structure questionnaires and focus-group instruments. 

Results show. there are not significantly difference for the knowledge and the practical in 
hazardous waste management in and outside of the pilot project community.However,thescors of 
knowledge and the practical of the samples as of how to handle hazardous waste management in 
and outside of this pilot project study are low levels ( x = 14.62, 14.06) and quite good 
( x =1.99, 1.96), Results from personal factors found that gender and age have no correlation 
with knowledge. Education, career and income have statistic significant of 0.05. The practice of 
management are not statistically significant with personal charaeteristies. 

The Quantitative study in terms of how to develop a correct hazardous trash 
management in Songkhla municipality 1) the municipality staff has to know and coach the 
people to handle hazardous waste properly. 2) Make sure to have enough trash containers, 3) 
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the puplic relation has to be continual using community mass media. In cluding motivate 
people to community participation and bylaw enforcement.leading to the sustainable 
development for the hazardous waste management. 
 

KeyWords: hazardous waste, Songhkla Municipality, Comparative 
 

บทน้า 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ผ่านมา ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมชน
เมือง การเพ่ิมข้ึนของประชากรและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ที่ทันสมัยมากขึ้นส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยอันตรายชุมชนประมาณ 0.38 ล้านตัน ในปี 2545 จากแนวโน้มการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นท าให้ปริมาณมูลฝอยอันตรายชุมชนเพ่ิมขึ้น เป็น 0.61 ล้านตันในปี 2556 
ซึ่งเป็นมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า
โรงแรม ร้านซักแห้งสถานีบริการน้ ามัน เป็นต้นโดยแยกเป็นกลุ่มซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
368,314 ตันคิดเป็นร้อยละ 65.2 และมูลฝอยอันตรายกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคม ี
194,520 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.6 (กรมควบคุมมลพิษ, 2557,น.29-30) และจากการประเมินปริมาณมูลฝอย
อันตรายจากชุมชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก พบว่า จังหวัดสงขลามีปริมาณมูลฝอยอันตราย
จากชุมชนมากที่สุด ประมาณ 4,114.9 ตันต่อป ี(ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, 2557, น.3-7) 
 ปัญหาการจัดการมูลฝอยอนัตรายในปัจจุบัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่จัดการ
มูลฝอยอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังคงสนใจและให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยเช่นเดิม การ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต้นทาง เช่น การลดและคัดแยกมูลฝอยเป็นเพียงโครงการหรือกิจกรรมการ
รณรงค์สร้างจิตส านึกตามมาตรการสมัครใจ(Voluntary measure) ขาดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและ
ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง จึงไม่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการหรือแก้ไขปัญหามูลฝอยอย่างจริงจัง (พิรี
ยุตม ์ วรรณพฤกษ,์2555,น.1) นอกจากนั้นยังขาดมาตรการจูงใจที่ดีพอให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและ
ด าเนินการระบบบ าบัดของเสียและความล่าช้าในการออกกฎกระทรวงจัดการมูลฝอยอันตราย รวมทั้งการขาด
ความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เทศบาลนครสงขลาได้ส ารวจปริมาณมูลฝอยอันตรายในชุมชนร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในปี 2552 
พบว่า ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้น ประมาณ 47,961 กิโลกรัมต่อปี พบว่าภาชนะบรรจุสารเคมีเป็นชนิดที่พบ
มากที่สุด ประมาณ 24,720 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นร้อยละ 51.54 รองลงมาคือ หลอดไฟฟ้า ประมาณ 12,706 
กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นร้อยละ 26.49 และ ถ่านไฟฉายประมาณ 9,893 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นร้อยละ 20.63 
ตามล าดับ จากข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลนครสงขลา และในฐานะที่เป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยอันตรายเทศบาลนครสงขลา จึงได้จัดท าโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอย
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อันตรายอย่างถูกต้องขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกที่ดีในการจัดการมูลฝอย
อันตรายของประชาชนในชุมชนน าร่อง จ านวน 6 ชุมชน ดังนั้นผู ้ว ิจัยจึงมีความสนใจที่จะด าเนินการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการ มูลฝอยอันตราย ระหว่างชุมชนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการน าร่องชุมชน
จัดการมูลฝอยอันตราย ของเทศบาลนครสงขลา เพ่ือวิเคราะห์การจัดการมูลฝอยอันตรายของประชาชนในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ กับผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯเพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการด าเนินงานตามโครงการ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการมูลฝอยอันตราย ระหว่างชุมชนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการน าร่อง
ชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลามีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้และการจัดการมูลฝอยอันตรายของประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการน า
ร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลากับประชาชนในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้และการจัดการมูลฝอยอันตรายของ
ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลา 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางปรับปรุงพัฒนาโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนคร
สงขลา  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลา มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอันตรายแตกต่างกับประชาชนในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ 
  2. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลา 
ปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยอันตรายแตกต่างกับประชาชนในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพดังนี้ 

1. พื้นที่วิจัย 
  พ้ืนที่วิจัยเป็นชุมชนในเทศบาลนครสงขลาโดยแบ่งดังนี้ 
  1.1 ชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลา จ านวน 
6 ชุมชน ได้แก่ชุมชนพานิชส าโรง ชุมชนวัดตีนเมรุ ชุมชนศาลาเหลือง ชุมชนสมหวัง ชุมชนพิเศษทหารเรือ และ 
ชุมชนวัดชัยมงคล  
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  1.2 ชุมชนที่ไม่เข้าร่วมในโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลา 
จ านวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนภราดร ชุมชนริมคลองส าโรง ชุมชนวัดไทรงาม ชุมชนวชิราซอยคู่ ชุมชนวชิราซอยคี่  
และ ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร ประกอบด้วยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในชุมชนที่เข้าร่วมใน
โครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลา จ านวน 12,554 คน และชุมชนที่ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 11,680 คน (ทะเบียนราษฎร์เทศบาลนครสงขลา, 2556) 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในชุมชนที่เข้าร่วมใน
โครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลา จ านวน 387 ตัวอย่าง และชุมชนที่ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 387 ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ R.V.Krejcie and D.W.Morgan (1970) 
  
 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ตอน ประกอบด้วย1. แบบสอบถามข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล 2.แบบสอบถามการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยอันตรายเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิดและประมาณ
ค่า (rating scale) 4 ระดับ 3.แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายเป็นแบบค าถามแบบเลือกตอบถูกผิด 
3 ตัวเลือก ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้าง (Focus group) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตดิังนี้ 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่า
ร้อยละ (Percentage)  
  2.  ความรู้และการจัดการมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับมูลฝอยอันตราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่า 
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายและการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
จัดการมูลฝอยอันตรายของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าไคว-สแควร์ (Chi-
square) 
  4. การเปรียบเทียบระหว่างความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการฯ กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ วิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบค่าที (t-test for 
Independent samples) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการมูลฝอยอันตราย ระหว่างชุมชนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการน าร่อง
ชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอันตรายของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
และชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับน้อยมากร้อยละ 62.02 และ 70.00 ตามล าดับ ดังตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 จ านวนร้อยละ ระดับความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วม โครงการฯ 
(n=387) และกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ (n=387) 

 

ระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับมลูฝอยอันตราย 
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ชุมชนที่ไม่เข้ารว่มโครงการฯ 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
ดีมาก  (26-28) - 0.00 - 0.00 
ดี  (23-25) 11 2.84 15 3.90 
ปานกลาง  (20-22) 49 12.66 35 9.00 
น้อย  (17-19) 87 22.48 66 17.10 
น้อยมาก  (0-16) 240 62.02 271 70.00 

   

  2. ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตราย พบว่าความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายของ
กลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ  ไม่แตกต่างกัน ดัง
ตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบความรู้ระหว่างกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่ไม่เข้า

ร่วมโครงการฯ 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน x  S.D. t P-value 
เข้าร่วมโครงการฯ 387 14.62 4.63 0.975 0.99 
ไม่เข้าร่วมโครงการฯ 387 14.06 4.72   

  
 3. ระดับการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยอันตรายของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และ
กลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 92.77 และ 90.40  ตามล าดับ 
ดังตารางที ่3 
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ตารางที ่3 จ านวนร้อยละ ระดับการจัดการมูลฝอยอันตรายของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และ
ชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ  (n=387) 

 
ระดับคะแนน 

การจัดการมูลฝอยอันตราย 
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

1. ด ี(2.51-3.00) 12 3.10 26 6.70 
2. ค่อนข้างดี (1.51-2.50)  359      92.77 350 90.40 
3. พอใช้ (0.51-1.50)  16 4.13 11 2.90 
4. ควรปรับปรุง (0-0.50)       0 0 0 0 

 
4. ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการมูลฝอยอันตรายพบว่าระดับการจัดการมูลฝอยอันตรายของกลุ่ม

ตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที ่4 
 
ตารางที ่4 เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่ไม่

เข้าร่วมโครงการฯ  
 

กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน x  S.D. t P-value 
ชุมชนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 387 45.84      6.61        1.82        0.96 

ชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ 387 44.97     6.70   

 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายและการปฏิบัติ
ในการจัดการมูลฝอยอันตรายของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  

 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้กับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน 
เพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ส่วนระดับการศึกษา อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05   
  3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยอันตรายของกลุ่ม
ตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติในการจัดการ
มูลฝอยอันตราย 
 4. แนวทางปรับปรุงพัฒนาโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้องของเทศบาลนคร
สงขลา 
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  จากการศึกษาโดยการสนทนากลุ่มพบว่า การด าเนินโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตราย
อย่างถูกต้องของเทศบาลนครสงขลายังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังนั้นเ พ่ือให้การด าเนินโครงการใน
การจัดการมูลฝอยอันตรายของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลามีประสิทธิภาพ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงควรมีแนวทางในการปรับปรุงโครงการฯ โดยใช้หลัก 4M คือ คน (Man) อุปกรณ์ 
(Material) วิธีการ (Method) และเงินหรืองบประมาณ (Money) 
 1. คน  เจ้าหน้าที่เทศบาล ต้องรู้จักชุมชน มีความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ มีความสามารถในการ
ประสานงานหรืออ านวยความสะดวกให้ชุมชน  ประชาชนในชุมชนควรได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
มูลฝอยอันตราย สร้างความตระหนัก จิตส านึกท่ีดีในการจัดการมูลฝอยอันตราย ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
 2. วัสดุอุปกรณ์  ในการเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายในชุมชน เช่น ตู้ส าหรับคัดแยกมูลฝอยอันตรายควร
จัดให้เพียงพอและท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ชัดเจน จุดที่วางตู้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
ชุมชนทราบ  
 3. วิธีการ  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและทั่วถึงในชุมชน ใช้
เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ปรับปรุงเสียงตามสายให้ครบทุกชุมชน สร้างการรับรู้ให้ประชาชนใน
ชุมชน  การประชาสัมพันธ์ควรใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น สอนนักเรียนในโรงเรียน พระสงฆ์ 
วิทยุชุมชน ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ก าหนดเวลาให้เอ้ือหรือสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของ
คนในชุมชน การจัดกิจกรรม ควรจัดเดือนละ 1 ครั้ง  ควรปรับปรุงวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมและการบังคับใช้เทศบัญญัติ 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการมูลฝอยอันตราย ระหว่างชุมชนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ
น าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครสงขลา สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอันตรายของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  กับกลุ่ม

ตัวอย่างในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะการที่เทศบาลนครสงขลาร่วมกับกรม

ควบคุมมลพิษได้อบรมความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายให้กับ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน

ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาที่น้อยและไม่มีการติดตามผลที่ต่อเนื่อง ประกอบกับ

กระบวนการให้ความรู้ที่ส่วนราชการ เช่น กรมควบคุมมลพิษ  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ส านักงาน

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมจัดให้กับประชาชนทั่วไปในชุมชนหรือแต่ละชุมชน 

มิได้จ ากัดกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ประชาชนที่ไม่อยู่ ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ก็สามารถเข้าอบรมหรือรับรู้ได้ 

ประกอบกับองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการมูลฝอยอันตรายได้รับการถ่ายทอดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่าง

กว้างขวาง เช่น โทรทัศน์  วิทยุ  โซเซียลมีเดียของสังคมโลกาภิวัตน์ (Globalization) เสียงตามสายในชุมชน ซึ่ง
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สอดคล้องกับ อโณทิยา ไชยสอน (2552, น.61) ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสีย

อันตรายชุมชน เทศบาลต าบลบ้านแพง จังหวัดนครพนม พบว่าการประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลผ่านเสียง

ตามสายในชุมชนท าให้ทุกคนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ประชาชนแต่ละชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ

ของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายชุมชนไม่แตกต่างกัน ประกอบกับเทศบาลนครสงขลามีการด าเนิน

โครงการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยหลายโครงการเช่น โครงการลดคัดแยกขยะ โครงการธนาคารขยะในชุมชน 

โครงการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนในเขตเทศบาลนครสงขลา และเทศบาลนคร

สงขลา ยังมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยอันตรายผ่าน

ทางจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนของเทศบาลนครสงขลา 

 2. การจัดการมูลฝอยอันตรายของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่
ไม่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างท้ังในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และใน
ชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นชุมชนเมือง มีความใกล้ชิดกันในระดับพ้ืนที่ และในการคัดเลือกชุมชนที่ไม่เข้า
ร่วมโครงการฯ ผู้วิจัยได้คัดเลือกโดยมีหลักเกณฑ์คือ เป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรี ไกรแก้ว(2550, น.135) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแม่บ้าน 
กรณีศึกษาแม่บ้านเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าเขตที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมและเขตที่อยู่อาศัยต่างกันมีผลท าให้พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยต่างกัน  ประกอบกับใน
ปัจจุบันที่การคมนาคมสะดวกท าให้การติดต่อไปมาหาสู่กันระหว่างชุมชนเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ วท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสได้รับรู้ถึงการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยอันตรายของชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ   
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายและการปฏิบัติ
ในการจัดการมูลฝอยอันตรายของกลุม่ตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
  3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายของกลุ่ม
ตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อโณทิยา  ไชยสอน (2552) พบว่า ปัจจัยด้าน เพศและอายุ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ อาจเป็นเพราะความรู้เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน การได้รับการอบรมหรือจากการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งการเข้ารับการอบรมหรือการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงกลุ่มอายุและเพศ ท าให้ทุกคนมีสิทธิที่จะรับรู้ในเรื่องที่เทศบาลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการมูล
ฝอยอันตราย ส่วนระดับการศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลฝอยอันตราย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรนาฏ คิดดี และคณะ (2550) ศึกษาความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยของประชาชนในอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พบว่าระดับ
การศึกษา และรายไดม้ีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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  3.2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยอันตรายของกลุ่ม
ตัวอย่างในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านเพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยอันตรายสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรเมศร์  นิวาส
ประพฤติ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอย 

4. แนวทางปรับปรุงพัฒนาโครงการน าร่องชุมชนจัดการมูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้องของเทศบาลนคร
สงขลา จากข้อมูลการสนทนากลุ่มพบว่าปัจจัยของการด าเนินโครงการเพ่ือให้โครงการมีความยั่งยืนโดยใช้หลัก 4M 
คือ คน อุปกรณ์ วิธีการ และเงินหรืองบประมาณ  สามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

 4.1 คน สามารถแยกได้ 2 ประเด็นคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและประชาชนในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต้องต้องรู้จักชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มีความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ ความสามารถ
ประสานงานหรืออ านวยความสะดวกและช่วยเหลือชุมชนได้ สอดคล้องกับ ณีรวรรณ ศรแผลง (2552: 145-146) 
ศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต พบว่า การสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนต้องปฏิบัติตนเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน สร้างความ
สนิทสนมคุ้นเคยเป็นกันเองกับชาวบ้านโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับชุมชนทุกครั้งที่มีโอกาส ส่วนประเด็น
ที่เกิดจากประชาชนในชุมชน  ได้แก่ ประชาชนไม่มีความรู้ ขาดจิตส านึกในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายก่อนทิ้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับศุภกร  แสงราช (2552, น.77-78) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการมูลฝอย เทศบาลเมืองแม่สอด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าเทศบาลควรมีการอบรมให้ความรู้ เรื่องการแยกมูลฝอยให้ถูกต้องและสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการคัดแยกมูลฝอย และให้ประชาชนเห็นว่าปัญหามูลฝอยก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อตนเองและสังคม 

 4.2 อุปกรณ์ ส าหรับคัดแยกมูลฝอยอันตรายควรจัดให้เพียงพอและท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้
ชัดเจนจุดที่วางตู้ส าหรับคัดแยกมูลฝอยอันตราย ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบ สอดคล้องกับ 
กัญญรัตน์ ภาชนะ (2553,น.86) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะอันตรายของเทศบาลต าบลเชียงค า อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา พบว่าประชาชนต้องการให้เทศบาลต าบลเชียงค า จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยอันตรายต่างหาก
และภาชนะต้องมีฝาปิดมิดชิด ทาสีแดงให้เห็นเด่นชัด มีข้อความบอกหรือแสดงว่าเป็นภาชนะรองรับมูลฝอย
อันตรายห้ามคุ้ยเข่ีย 

 4.3 วิธีการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและทั่วถึงในชุมชน การจัดกิจกรรมมูลฝอยอันตรายแลก
แต้มในชุมชน การสร้างแรงจูงใจของประชาชนในชุมชนและการบังคับใช้กฎระเบียบหรือข้อบังคับให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัตดิังนี้ 
   4.3.1 การประชาสัมพันธ์ควรประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและทั่วถึง ใช้เทคโนโลยีในการ
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในชุมชน ปรับปรุงเสียงตามสายในชุมชนให้มีครบทุกชุมชน ต้องท า ให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความสนใจการประชาสัมพันธ์ควรใช้รถประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ป้าย
ประชาสัมพันธ์ควรติดตั้งในจุดที่สามารถมองเห็นง่ายในชุมชน ส าหรับเอกสารความรู้  คู่มือการจัดการมูลฝอย
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อันตรายส าหรับประชาชน ควรน าไปไว้ที่ท าการชุมชน ร้านขายน้ าชาในชุมชน  ร้านสะดวกซื้อ ใช้รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น นักเรียนในโรงเรียน พระสงฆ์ วิทยุชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภชัย  ลิ่มธัญลักษณ์  
(2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า 
ประชาชนรับรู้ข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์หลักของเทศบาล และการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายในชุมชนสอดคล้องกับวีนา ชัคตตรยาพงษ์ (2550, น.110) ศึกษาการคัดแยกขยะในประเทศญี่ปุ่น
บทบาทภาครัฐและภาคประชาชน พบว่าในประเทศญี่ปุ่นการประชาสัมพันธ์แนะน าวิธีการทิ้งมูลฝอยไม่เพียงแต่การ
ที่เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพ้ืนที่ไปแจ้งให้ประชาชนรับทราบและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแบบนับครั้งไม่ถ้วนเท่านั้น 
องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจและจดจ าวิธีการคัดแยกมูลฝอย
ได้ง่ายขึ้น ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ ที่พบได้แก่ ช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้ หรือจัดประชุมเพ่ือ
ด าเนินโครงการในชุมชน ควรก าหนดเวลาให้เอื้อหรือสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละชุมชน 
เช่น หลังจากเลิกงานการประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์ในช่วงเย็นวันธรรมดา หรือช่วงเช้าของวันหยุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับ เอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์ (2551, น.134)ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะ
ของเทศบาลเมืองระนอง พบว่า กิจกรรมที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นไม่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน เช่น การจัดประชุมในเวลาราชการประชาชนต้องออกไปประกอบอาชีพเช่นกันจึงไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได ้แต่หากเจ้าหน้าที่เสียสละเวลาส่วนตัวจัดกิจกรรมนอกเวลาราชการ เช่น ตั้งแต่ 17.00-20.00 น. หรือ
ในวันหยุดราชการประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากข้ึน  

  4.3.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมมูลฝอยอันตรายในโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมมูลฝอยอันตราย
แลกแต้มซึ่งสอดคล้องกับ ณีรวรรณ  ศรแผลง (2552: 148-149) และ เอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ (2551: 134) ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะของเทศบาลเมืองระนอง พบว่า กิจกรรมที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น
ไม่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน เช่น การจัดประชุมในเวลาราชการประชาชนต้องออกไป
ประกอบอาชีพเช่นกันจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เจ้าหน้าที่ควรเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือจัดกิจกรรมนอก
เวลาราชการ   

  4.3.3 การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ควรมี
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอันตรายในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ โดยมอบเกียรติบัตร
หรือของรางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตส านึกของประชาชนในชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับ 
กัญญรัตน์  ภาชนะ (2553, น.90) พบว่าเทศบาลควรสร้างแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมโดยการประกวดให้รางวัล
กับบุคคลหรือ ชุมชนที่มีแนวทางจัดการมูลฝอยอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.3.4 การบังคับใช้เทศบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนปฏิบัติได้ถูกต้องในการจัดการมูลฝอยอันตราย
สามารถแยกประเด็น ได้ดังนี้ เทศบาลนครสงขลามีเทศบัญญัติเกี่ยวกับการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2544 
แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยได้น าบังคับมาใช้ สอดคล้องกับ อนุศรา สาวังชัย(2556, น.124-125) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ขยะเกาะภูเก็ต จากการศึกษายุทธศาสตร์พัฒนาข้อกฎหมายการทิ้งมูลฝอยเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอด
ตีจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ลงโทษผู้กระท าความผิดมาเป็น



 
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

34 
 

ระยะเวลานานแล้วซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยแต่การบังคับใช้กฎหมายยังไม่
ได้ผลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายไม่ได้ใส่ใจอย่างจริงจังท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความรู้สึกเหมือนไม่ได้
กระท าความผิดมา 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับความรู้น้อย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรมีการรณรงค์สร้างจิตส านึก
ด้วยการ จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยจากมูลฝอยอันตราย ให้แก่ 
ประชาชน สถานประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันซึ่งจะเป็นผลให้
เกิดความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตราย พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันปฏิบัติจริง ซึ่งต้องกระท าอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดร.ชนิษฏา  ชูสุข 
อาจารย์คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นายวิกรม เดชหนู นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา ที่กรุณาให้ค าแนะน าพร้อมชี้แนะแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ และอาสาสมัครสาธารณสุข ประธาน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ที่
อนุเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
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การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย  และกระบวนการท้างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรัก
ชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
The Meaning, Source and Process of Part-time Working of Homosexual 

Male Student that dressed like female from Faculty of Information  
and Communication Technology Silpakorn University 

 
จักรกฤษณ์ ประสานวงษ์1 ณัฐสรณ์ จันทรศักดิ์2 และพิทักษ์ ศิริวงศ์3 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความหมาย ที่มาของความหมายของการท างานนอกเวลา 2) 

เพ่ือศึกษากระบวนการท างานนอกเวลา 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการท างานนอกเวลา ในของกลุ่ม
นักศึกษาชายรักชาย ที่แต่งกายข้ามเพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี กระบวนการในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสร้างวิธีปรากฏการณ์วิทยา เป็นเชิง
ทฤษฎีจากมุมมอง ทัศนคติและประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มนักศึกษาชายรักชาย ที่
แต่งกายข้ามเพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี 
ผู้วิจัยใช้แบบแผนการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 6 คน กลุ่มนักศึกษาชายรักชาย ซึ่งผู้วิจัยให้ความส าคัญ
โดยอาศัยหลักการเป็นตัวแทนที่ดีของปรากฏการณ์ วิธีเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณเ์ชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า 1) การให้
ความหมายและที่มาของการท างานนอกเวลา มี 4 ด้าน คือ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ หารายได้พิเศษ หาประสบการณ์ชีวิตจากการท างาน 2) กระบวนการท างานนอกเวลา มี 7 ด้าน คือ การหา
ข้อมูลของงาน การตัดสินใจเลือกงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน รายได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการท างาน 
ทัศนะต่องาน 3) ปัญหาและอุปสรรคของการท างานนอกเวลา มี 5 ประเด็น คือ ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน การยอมรับ
จากสังคม การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า สภาวะความกดดันระหว่างการท างาน การขาดประสบการณ์ใน
การท างาน 

ค้าส้าคัญ : นักศึกษาชายรักชาย, การท างานนอกเวลา, นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้าม 
 
 
 
1,2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เบอร์โทรศัพท์ 

+6684-097-1515 อีเมล์ goder_pa@hotmail.com, gu-o_o-pk_d@hotmail.com 
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Abstract 

The purpose of this research aims to study the meaning. The origin of the definition of 
part-time working of homosexual male student that dressed female Faculty of Information and 
Communications Technology, Silpakorn University Technology Phetchaburi campus 2. To study 
the process. Part-time work of female students Transgender dress Faculty of Information and 
Communications Technology, Silpakorn University Technology Phetchaburi campus 3. To study 
the problems and obstacles. In part-time work Of female students Transgender dress Faculty of 
Information and Communications Technology.The process of this research is create a 
phenomenological qualitative research. (Phenomenology Approach) theoretical inferences from 
view. Attitudes and experiences of the data. The main contributors to female students. 
Transgender dress Faculty of Information and Communications Technology, Silpakorn University 
Technology Phetchaburi campus .The researcher used a sampling plan is a specific number 6 
transgender students. This research has been featured by the principle of a good representation 
of the phenomenon gather information through in-depth interviews. Observing and taking notes 
and Education Documents The results showed that: 1) the meaning and origin of the part-time 
work with 4 issues to help ease the burden from parents, Spends spare time to do useful 
things, Earns extra money, Gains Life experience of working 2) The part-time working has 7 
issues looking for part-time working jobs, The decision to apply a job, interview, income 
benefits of working and 3) Problems and Threat of part-time working have 5 issues is excess 
outcome, Acceptance by society, to please customer satisfaction, Pressure during operation, 
Lack of work experienced. 

Keywords : Homosexual students, Part-time job, Male students that dressed like female 
 

บทน้า 
เพศในปัจจุบันที่เรียกว่า “เพศสรีระ” สามารถแบ่งออกได้ 2 เพศเท่านั้น คือ “เพศชาย” และ “เพศ

หญิง” แต่ถ้าเรามองให้พ้นจากเพศสรีระ มองให้ลึกถึงอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ รสนิยมทางเพศ และอัตลักษณ์
ทางเพศ เราจะค้นพบว่ามีแค่ 2 เพศ แต่ยังมีเพศอ่ืนๆ เกิดขึ้นอีก ซึ่งเพศต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม และวัฒนธรรมของคนในปัจจุบัน (ตุลย์ จตุรภัทร, 2556) ซึ่งจิตแพทย์ทั่วโลกยอมรับว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศในแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเพศชายและเพศหญินี้ไม่ใช่ความผิดปกติหรือโรค (พวงผกา มหาวีรชาติกุล , 
2545) 

ดังนั้นเมื่อได้กล่าวถึงชายรักชายสามารถอธิบายได้ว่าเป็นกลุ่มเพศชายที่มีความสัมพันธ์ รวมไปถึงด้าน
ความต้องการทางเพศด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันมีค าเรียกแทนว่า “เกย์” หรือ “ตุ๊ด” เนื่องจากมีบุคลิกที่แตกต่าง จาก
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พฤติกรรมของเพศชายแสดงออกมา ดังนั้นในการท างานนอกเวลาของกลุ่มชายรักชาย จึงมักจะมีแนวคิดในด้าน
ต่าง ๆ และพฤติกรรมในการท างานที่แตกต่างออกไปจากเพศชายและเพศหญิง (ฐานิดา คูนคร และกัญญารัตน์ 
ทิพย์คูนอก, 2554)  ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญทางด้านการศึกษา เนื่องจากต้องการให้เยาวชนมี
ความรู้ควบคู่ไปกับความสามารถ เพ่ือที่จะน าความรู้ความสามารถที่ได้มาไปพัฒนาประเทศในอนาคต แต่
การศึกษาภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อาจจะท าให้นักศึกษาขาดประสบการณ์ในการท างาน การท างานนอก
เวลาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการหาประสบการณ์ของนักศึกษา และยังเป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักการปรับตัว 
เพ่ือให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากยิ่งข้ึน การท างานนอกเวลา คือ การท างานนอกจากการท างานในเวลาปกติ 
ไม่ใช่การท างานที่ท าเป็นงานประจ าทุกวันหรือทุกเวลา ซึ่งในการท างานพิเศษจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอน แล้วแต่
สภาพของงาน ค่าจ้างก็จะมีการตกลงการจ้างงาน เป็นรายการ เป็นชิ้นงาน หรือนับเวลาในการท างาน (วินัย พิมพ์
พล, 2557) การท างานนอกเวลาเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ที่ต้องการหารายได้เพ่ิมจากงานประจ า และ
รายได้เสริมให้กับบางคนที่ท างานเต็มเวลาไม่ได้ และในความเป็นจริงการท างานนอกเวลานั้นมีประโยชน์มาก
นอกเหนือจากการหารายได้พิเศษ โดยเฉพาะกับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันประชากรนักศึกษาของไทยเรา 
ตื่นตัวกับการท างานนอกเวลา เพราะการท างานนอกเวลาถือเป็นการฝึกประสบการณ์ในการท างานให้แก่นักศึกษา ให้
ได้รับประสบการณ์จริงในการท างานและยังได้รับรายได้พิเศษเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย 
(Manpowerthailand, 2555) 

จากเหตุผลดังกล่าวการศึกษาถึงการให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการท างานนอก
เวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงมีความส าคัญต่อการศึกษาเนื่องจากกระบวนการด ารงชีวิต มุมมอง ความคิดอ่าน ความสนใจ และ
ความสามารถนั้น แตกต่างออกไปจากกลุ่มบุคคลทั่วไป ผู้วิจัยจึงต้องท าความเข้าใจถึงการให้ความหมาย ที่มาของ
ความหมาย และกระบวนการท างานนอกเวลา รวมไปถึงการรับรู้ต่อปัญหาและอุปสรรถในการท างานนอกเวลา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความหมาย ที่มาของความหมายของการท างานนอกเวลา ของกลุ่มนักศึกษาชายรักชาย ที่

แต่งกายข้ามเพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานนอกเวลา ของกลุ่มนักศึกษาชายรักชาย ที่แต่งกายข้ามเพศ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการท างานนอกเวลา ของกลุ่มนักศึกษาชายรักชาย ที่แต่งกายข้าม

เพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative) ใช้วิธีวิจัยวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา 

(Phenomenology Approach) 
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ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ

การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการท างานนอกเวลา ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสโนว์บอลล์ (Snowball Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) โดยได้
เก็บข้อมูลหลักจ านวน 6 คน ได้แก่ นายธีรพล สุขช่วย, นายวีรฎา ภาคีฉาย, นายนันท์ชญา โต๊ะทอง, นายอภิรักษ์ 
สุวรรณทอง, นายนพรัตน์ สุวรรณ์ และนายกฤตนัย ดีนวนพะเนา 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวผู้วิจัย เพ่ือให้ได้จ านวนข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน และละ เอียด

รอบคอบอย่างเป็นกลาง ผู้วิจัยได้เตรียมตัวในส่วนของความรู้ทั่วไปด้วยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความหมาย ที่มาของความหมาย กระบวนการท างานนอกเวลา ผู้วิจัยได้เตรียมแนวค าถามในการวิจัยที่
สร้างจากกรอบแนวคิดและทฤษฎี โดยการใช้ค าถามปลายเปิดพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้เตรียม
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ และเตรียมอุปกรณ์การจดบันทึก ส าหรับการท าวิจัยภาคสนาม เพ่ือให้ได้
ข้อมูลอย่างครบถ้วนในการน ามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการท างาน

นอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยใช้วิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ผู้ศึกษาพบว่า 

ส่วนที่ 1 การให้ความหมาย และที่มาของความหมายของการท้างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชาย
ที่แต่งกายข้ามเพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  

นักศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศได้ให้ความหมายของการท างานนอก
เวลา ว่าเป็นงานที่ท าในเวลาว่างหรือช่วงเวลาที่หยุดจากการเรียนการสอน และต้องการมีรายได้เสริมจากการ
ท างานนอกเวลา เพื่อน ามาตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการ ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ตระหนักถึง
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การหารายได้พิเศษ และการหาประสบการณ์ชีวิตจากการท า งานที่ต้องเกิดจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยงานที่ท าเป็นงานตามสายอาชีพที่ถนัดหรือมีความสนใจในอาชีพนั้น ๆ เพ่ือเป็นการได้
เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ เพ่ือลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ และเพ่ือเป็นการค้นหาตัวตนเองว่ามีความชอบและ
ความสามารถในสายงานอาชีพด้านไหนเป็นพิเศษ อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐานที่สามารถน าไปสู่การเรียนรู้สู่สายงานอาชีพ
จริงและน าไปขยายธุรกิจให้เติบโต ซึ่งเป็นอาชีที่สามารถท าได้หลังจากจบการศึกษา  

ส่วนที่ 2 กระบวนการท้างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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1. การหาข้อมูลของงาน 
นักศึกษาชายรักชายได้ท าการหาข้อมูลของงานจากเครือข่ายที่เป็นที่รู้จักตนเองและต าแหน่ง ในข่ายงาน

นั้น เป็นต้นว่า พนักงานแต่งหน้า รุ่นพ่ีแนะน างานมาให้ หรือถ้าหากเป็นธุรกิจส่วนตัวก็คือการช่วยงานที่บ้าน จาก
ค าขอของผู้ปกครองหรือความต้องการส่วนตัวที่ต้องการช่วยเหลือพ่อแม่  

2. การตัดสินใจเลือกงาน 
นักศึกษาชายรักชายตัดสินใจเลือกงานจากค่าตอบแทนของงานนั้นเป็นเหตุผลส าคัญที่สุด และรองลงมาก็

คือหน้าที่ของงาน ตามความถนัดหรือความชอบพอของตนเอง โดยจะมีปัจจัยส่งเสริมคือมีบุคคลที่รู้จักในงานนั้นๆ 
ส่งเสริมให้เลือกงานนั้น 

3. การสมัครงาน 
ส่วนใหญ่งานที่นักศึกษาชายรักชายได้เลือกท านั้น จะเป็นงานที่ได้รับการติดต่อมา แต่ก็จ าเป็นจะต้องใช้

เอกสารตามขั้นตอนที่สถานที่ท างานได้ระบุไว้ไปยืนยันตน และมีการสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์หรือทัศคติต่อการ
ท างาน โดยงานนอกเวลาปกติจะมีเวลาการท างานเฉลี่ยอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมง แต่งานที่นักศึกษาชายรักชายได้รับหน้าที่
ไปนั้นจะเป็นงานที่ไม่ระบุเวลาอย่างครอบคลุม จะเป็นการเรียกตัวไปท างานตามเวลาที่ผู้จ้างวานต้องการ และส่วน
ใหญ่งานในกองถ่ายนักศึกษาชายรักชายจะได้รับอนุญาตให้แต่งกายข้ามเพศได้ 

4. การสัมภาษณ์งาน 
ในการสัมภาษณ์นักศึกษาชายรักชายในการท างานนอกเวลา ส่วนใหญ่จะคัดเลือกเบื้องต้นที่จะต้องผ่าน

กระบวนการขั้นต้น โดยผู้ว่าจ้างมีการสอบถามการศึกษา ระดับการศึกษา การทดสอบความสามารถ การรับรู้
เกี่ยวกับสินค้า และประสบการณ์ในการท างาน และทดสอบความสามารถ ทักษะพิเศษส่วนตัว บุคลิกภาพ หรือ
ประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการแสดง เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาของผู้ว่าจ้างในการรับนักศึกษา
เข้าท างาน รวมทั้งบางงานนอกเวลาที่ท าไม่ต้องสัมภาษณ์งานแต่ผู้ว่าจ้างจะดูจากผลงานของนักศึกษาชายรักชาย
เอง 

5. รายได้ 
หลังจากตกลงเรื่องค่าตอบแทนในการท างานได้เรียบร้อยแล้ว การรับเงินนอกนักศึกษาชายรักชายจะ

สามารถเลือกรับได้ว่าจะรับเป็น เงินสด โดยจะต้องใช้บัตรประจ าตัวประชาชนมายื่นเพ่ือรับเงิน หรือเป็นการเปิด
บัญชีธนาคารเพ่ือให้ผู้ว่าจ้างโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีเมื่อถึงวันที่ก าหนดหรือเมื่องานเสร็จสิ้นตามที่ตกลงกันเอาไว้ 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากงาน  
ประโยชน์ที่นักศึกษาชายรักชายได้รับจากการท างานอกเวลานั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะ

ความสามารถในการท างานชิ้นนั้น ๆ ได้เพ่ือนร่วมงานในสายอาชีพเดียวกันเพ่ิมมากขึ้นซึ่งส่งผลให้มีเครือข่ายใน
การท างาน เมื่อมีโอกาสก็จะมีการชักชวนไปท างานชิ้นใหม่ต่อ ๆ ไป ได้เรียนรู้ทดลองความชอบของตนเองเพ่ือการ
ตัดสินใจท างานในอนาคต และที่ส าคัญที่สุดคือค่าตอบแทนจากการท างานนอกเวลาที่เป็นที่ต้องการของการ
ท างานนอกเวลา ซึ่งส่งผลให้สามารถน าเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวได้โดยไม่เป็นภาระของผู้ปกครอง 
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7. ทัศนะต่องาน 
จากการท างานนอกกเวลาของนักศึกษาชายรักชาย มีความต้องการให้งานที่ท าออกมาส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี ซึ่งจะท าให้นักศึกษาชายรักเกิดทัศนะคติที่มีต่อการท างานทั้งในด้านลบและด้านบวก   นักศึกษาชายรักชาย
ที่ท างานนอกเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เป็นต้นว่า ผู้ว่าจ้าง ลูกค้า ข้อตกลงในการท างาน ผลตอบแทนจากงาน 
ผู้ร่วมงาน ที่สามารถช่วยส่งเสริมและเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาชายรักชาย การช านาญที่เกิดจากการได้รับ
ฝึกฝน การมีความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา และการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการท างานและที่ส าคัญคือจะต้องมี
การปฏิบัติที่ดีและยอมรับในการท างานร่วมกันของเพศที่สาม เพ่ือน าเป็นแนวทางในการท างานอนาคตว่าเรา
เหมาะสมหรือไม ่

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการท้างานนอกเวลาของกลุ่มนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1. การปรับตัวในการท้างาน  
นักศึกษาชายรักชายยังขาดประสบการณ์จากการท างาน โดยหน้าที่แต่ละหน้าที่จ าเป็นต้องอาศัย

ประสบการณ์ในการท างาน ดังนั้นนักศึกษาต้องปรับตัวเพ่ือรับหน้าที่ที่รับผิดชอบในการท างานและเป็นสาเหตุให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคตามมาจากการท างานนอกเวลา 

2. สภาวะความกดดันระหว่างการท้างาน 
นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศได้รับมอบหมายหน้าที่ในการท างานแล้วเกิดปัญหาสภาวะแรง

กดดันระหว่างการท างาน ท าให้เกิดความเครียดจากการท างาน เนื่องจากการขาดความมั่นใจจากการท างานหรือ
ประเมินความสามารถในการท างานตนเองต่ าไป  ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานนอกเวลาของศึกษา 

3. การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  
นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ พบปัญหาและอุปสรรคจากการท างานนอกเวลาเป็นปัญหาใน

เรื่องของการบริการ ซึ่งในงานบริการจ าเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ โดยตัวนักศึกษานั้นยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างาน นักศึกษาจึงต้องใช้ความอดทนและการปรับตัวเรียนรู้จากงานที่ท า เพ่ือน ามาพัฒนา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. การยอมรับจากสังคมเรื่องเพศที่ 3  
บุคลิกภาพภายนอกของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของ

นักศึกษาชายรักชายระหว่างผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกจากที่ท างาน ซึ่งสาเหตุนี้ส่งผลต่อการยอมรับจากบุคคล
ในที่ท างานในเรื่องของเพศสภาพ และความสามารถในการท างานของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ จึง
เกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการท างานและเกิดความกดดันในการท างานเพ่ือที่จะให้ผลงานและความสามารถ
ของตนได้รับการยอมรับ 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการท้างาน  
นักศึกษาชายรักที่ท างานนอกเวลามีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานและหลังจากการท างาน 

ซ่ึงเมื่อน ามาค านวณกับรายได้แล้วเกิดความไม่สมดุลกับการลงทุนในท างานท าให้ 
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ในการท างานของศึกษาประสบปัญหาและอุปสรรค์และเป็นสาเหตุให้นักศึกษาต้องตอบปฏิเสธงาน 

อภิปรายผล 
การศึกษาถึงการให้ความหมายและกระบวนการการท างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชาย คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยผู้วิจัยได้อภิปราย
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1 .  เ มื่ อ พิ จ า รณาการ ให้ ค ว ามหมายและที่ ม าของคว ามหมายของการท า ง านนอก เ วลา 
ของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะพบว่า นักศึกษาชายรักชายให้ความหมายของการท างานนอกเวลาว่า เป็นงานที
ท าในช่วงเวลาว่างหรือหยุดจากการเรียน และต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีที่มาของความหมายของ
การท างานนอกเวลาที่ว่า ต้องการหารายได้เสริมเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว และหารายได้มาตอบสนองต่อ
ความต้องการของตนเอง รวมทั้งต้องการประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งสอดคล้อง ภานุ อภิชาตบุตร (2556) ที่
พบว่า ความหมายของการท างานนอกเวลาว่าเป็นงานที่ท าในช่วงเวลาที่ว่างในช่วงวันหยุดหรือไมมีการเรียนการ
สอนและต้องการมีรายได้เสริมจากการท างานเพ่ือน ามาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการ โดยงานที่ท าเป็นงาน
ตามสายอาชีพท่ีถนัด และมีความสนใจในสายอาชีพนั้น เพ่ือเป็นการค้นหาตนเองว่ามีความชอบและความสามารถ
ในการท างานสายอาชีพนี้หรือไม่ อีกท้ังยังเป็นการปูทางสู่อาชีพอนาคตที่ท าได้จริง 

2.  เมื่ อพิจารณากระบวนการท างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่ แต่ งกายข้ามเพศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีหลายขั้นใน
กระบวนการท างาน แต่จะเลือกพิจารณาในส่วนของการตัดสินใจเลือกงาน จะพบว่า การตัดสินใจเลือกงานในการ
ท างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชาย มีเหตุผลจากการตัดสินใจเลือกงาน มาจากค่าตอบแทนของงานที่ได้นั้น
เพ่ือเสริมสร้างรายได้เป็นหลัก และน ารายได้ในส่วนนี้มาตอบสนองวัตถุประสงค์ต่อความต้องการของตนเอง 
เนื่องจากในปัจจุบันเศรษฐกิจได้มีการผันผวนตลอดเวลา ท าให้รายได้นักศึกษาชายรักชายอาจจะไม่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายในรายได้ประจ าที่ได้รับจากผู้ปกครอง รวมทั้งในยุคสมัยใหม่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น จึงท าให้
นักศึกษาชายรักชายต้องการใช้พ้ืนที่บริโภคสร้างอัตลักษณ์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีองค์ประกอบ
คล้ายคลึงผู้หญิงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2553) ซึ่งพบว่าปัจจุบันวัฒนธรรมของชายรักชาย
ได้พยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเองและท าให้สังคมยอมรับอีกทั้งการสร้างอัตลักษณ์ของชายรักชายที่เหมือนผู้หญิงจะ
ส่งผลให้เกิดการสร้างเสริมรายได้จากการท างานนอกเวลาที่เพ่ิมขึ้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงตนเอง
ให้ดูดีขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งเหตุผลอีกหนึ่งประการที่ส าคัญคือ การน ารายได้มาแบ่ง เบาค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 
ซึ่งสอดคล้องกับ บุญพิทักษ์ ทรัพย์ไพศาล (2542) ที่กล่าวว่ากลาง “เหตุผลที่ส าคัญที่นักศึกษาท างานพิเศษคือ 
เพ่ือต้องการแบ่งเบาภาระจากทางครอบครัว และคิดว่าการท างานพิเศษเป็นประสบการณ์ที่ดี สามารถเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต” ส่วนเหตุผลรองคือ การตัดสินใจจากความถนัดแลละความชอบเป็นการส่วนตัว 
เช่น นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายเป็นผู้หญิงของสาขานิเทศและการโฆษณา มีการชื่นชอบและถนัดในการท างาน
ด้านออกสื่อ การท าสื่อ หรือด้านบันเทิง เช่น การเดินแบบ การแสดงตัวในงาน การเต้น การประกวด การแสดง
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ละคร งานถ่ายแบบ และออกแบบสื่อ เป็นต้น โดยการท างานนอกเวลาจะมีกลุ่มซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มในการท างานนอกเวลา 

3. เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการท างานนอกเวลาของกลุ่มนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้าม
เพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า ปัญหา
เเละอุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องค่าใช่จ่ายที่เกิดจากการเดินทางไปท างาน เพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการ
เดินทางเเต่ละครั้ง เเละเมื่อน ามาค านวณค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่ได้รับ ซึ่งในบางครั้งถือว่าไม่คุ้มหรือไม่ก็ขาดทุนต้อง
ใช้เงินส่วนตัวออกไปบ้าง เเต่ถ้าในบางงานถ้าเจอผู้ว่าจ้างที่ดีมีรถมารับส่งหรือมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ก็จะถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งบางครั้งเป็นสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาชายรักชายต้องเสียโอกาสในการท างาน 
เนื่องจากท าการค านวนค่าใช้จ่ายต่อการท างานไม่คุ้มค่ากับรายรับที่ควรจะได้จากผู้ว่าจ้าง จึงท าให้กลุ่มนักศึกษา
ชายรักชายจ าเป็นต้องบอกกล่าวปฏิเสธงานหรือผู้ว่าจ้างงาน ซึ่งในการปฏิเสธงานอาจเป็นผลเสียในอนาคตของ
งานครั้งต่อไป เเละในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานที่เกิดปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือ คือเครื่องเเต่ง
กาย ค่าเเต่งหน้าท าผมของช่างที่รับงานมา เพราะนักศึกษาที่ท างานนี้งานจะเป็นในลักษณะของงานเเสดง งานถ่าย
ละคร ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งของหรือปัจจัยในส่วนนี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นซึ่งถ้านักศึกษาไม่ได้ท าความเข้าใจกับผู้ว่าจ้างให้ดีก็
อาจจะท าให้เกิดปัญหา จนเกิดข้อผิดพลาดในงานนั้น ๆ เพราะในส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งถ้าไม่ท าความ
เข้าใจ อาจจะส่งผลให้รายรับรายจ่ายนั้นไม่เพียงพอจนต้องใช้เงินส่วนตัวของตนเอง  

ส่วนในเรื่องของการยอมรับจากสังคมการท างานร่วมกับผู้อ่ืนก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในบางครั้ง ซึ่งปัญหา
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากการรับงานจากผู้ว่าจ้างอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้ว่าจ้างประจ า ซึ่งอาจจะมีการถูกเอารัด
เอาเปรียบ การพูดจาสื่อสารที่ไม่ดี ไม่ให้เกียร์ติในทางเพศสภาพในทางความรู้สึก ซึ่งในสาเหตุข้างต้นท าให้นักศึกษา
เกิดการเลือกงาน เพราะถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบหรือไม่สนใจในประเภทงานก็จะบอกปฎิเสธผู้ว่าจ้าง ซึ่งตัวนักศึกษาไม่ถือ
ว่าปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการท างาน เพราะในปัจจุบันสังคมไทยก็ยังไม่ได้เปิดรับอย่างสมบูรณ์  เเต่
ก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและกลุ่มนักศึกษาชายรักชายมองว่าการท างานนอกเวลาในงานที่ชอบ
หรืองานที่ถนัด จะต้องมีความอดทนต่ออุปสรรคที่จะเกิด และต้องอดทนที่จะผ่านสภาวะกดดันไปให้ได้ สอดคล้อง
กับ รณภพ นพสุวรรณ (2555) กล่าวว่า การท างานเปรียบเหมือนตุ๊กตาล้มลุก คือปัญหาเข้ามาว่าจะเป็นปัญหา
เรื่องงานที่ท างานหนักแค่ไหนหรือต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องกดดัน แต่เพศที่สามต้องอยู่และต้องผ่านไปให้ได้เพ่ือเป็น
บทพิสูจน์ความสามารถที่ทัดเทียมกับเพศอ่ืน ๆ โดยไม่ให้พวกเค้ามองว่าเพศท่ีสามคือตัวปัญหาหรือคนที่ผิดแปลก
ไปจากสิ่งที่เขาคิด ความอดทนต่ออุปสรรคที่เกิดเท่านั้น จะท าให้กลุ่มนักศึกษาชายรักชายจะประสบความส าเร็จ
ต่อการท างาน ที่ก่อให้เกิดเสริมสร้างรายได้ต่อเนื่อง และอีกทั้งเกิดปัญหาที่ว่า ผู้ประกอบการ (ร้อยละ 16.3) ที่
ตอบว่า เคยมีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหาในการตกลงจ้างนักศึกษาเพ่ือมาท างานนอกเวลา โดยให้เหตุผล ว่า
นักศึกษา มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ (ร้อยละ 49.8) ขาดทักษะ ความสามารถในการท างาน (ร้อยละ 45.3) เป็น
ภาระและเสียเวลาในการฝึกสอนงานให้ (ร้อยละ 23.0) และปัญหาอ่ืนๆ อีก (ร้อยละ 17.8) เช่น ขาดความอดทน 
ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ท างานไม่เต็มที่ ไม่ตั้งใจท างาน เป็นต้น ซึ่งในอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้น 
แสดงให้เห็นถึงการท างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตัวเองและผู้ว่าจ้าง 
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จึงท าให้นักศึกษาชายรักชายจะต้องมีการปรับแนวคิดในการบริหารเวลาและบริหารการท างาน ที่จะน ามาซึ่งการ
เสริมสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับเรื่อง การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการท างาน

นอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท างานนอกเวลาของกลุ่มนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงควรท าการวิจัย
กับกลุ่มนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศคณะอ่ืน ๆ เช่น คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตร์ เพ่ือที่จะ
เพ่ิมมุมมองและทัศนะของนักศึกษาชายรักชายเพิ่มข้ึน 

2. เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจกลุ่มนักศึกษาชายรักชายที่เลือกท างานนอกเวลาระหว่างเรียน 
พบว่าส่วนใหญ่ต้องการน ารายได้มาใช้ในวัตถุประสงค์ส่วนตัวในการท างาน ซึ่งควรมีการจัดชมรมเพื่อที่จะให้กลุ่ม
ชายรักชายมีส่วนร่วมกันและกัน เพ่ือที่จะท าการประชุมและร่วมมือกันในการท างาน โดยมีการจัดการบริหาร
การท างานเพ่ือลดปัญหาในการท างาน รวมทั้งนักศึกษาบางคน ท างานนอกเวลา เพ่ือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทาง
ครอบครัวในด้านค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ดังนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานทางการศึกษาควรจัดกองทุนเพ่ือให้นักศึกษา
มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 

3. ทางมหาวิทยาลัยควรมีการจ้ดหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาและหน่วยงานให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการในสถาบันการศึกษา ควรออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความสุขแก่ผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ผู้ที่น ารายงานการวิจัยฉบับนี้ไปประกอบท าการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะเพ่ิมปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

การท างานมาศึกษาและค านวณหาความสัมพันธ์ เช่น ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม(พฤติกรรมของคนในสังคม) 
ปัจจัยด้านการศึกษา (นักศึกษาท่ีท างานพิเศษส่วนใหญ่เรียนอยู่คณะใด) เป็นต้น 

2. ควรศึกษาเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานนอกเวลาระหว่างวัยเรียนของ 
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการท างานนอกเวลา 

3. ควรศึกษาทางด้านแรงจูงใจในการท างานนอกเวลาของกลุ่มนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ 
เช่น แรงจูงใจด้านความต้องการ ด้านความจ าเป็น ด้านความต้องการความรักและการยอมรับของสังคม และความ
ต้องการประสบการณ์ ความส าเร็จของการท างาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ค้นคว้า ข้อมูลเพ่ิมเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
สรุปผลการศึกษา จนท าให้งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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แนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน้าเที่ยว  
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Approach for Developing the Raja Tour Boat Business  
Phuket Province  
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บทคัดย่อ 

 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับแนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา 
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะการบริการที่ดตีามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการให้บริการของธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศทีเ่ข้ามาซื้อบริการเรือน าเที่ยวเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะราชา ค านวณโดยใช้สูตรของ  Taro  
Yamane  (1967) ได้ 400 คน เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 36 – 45 ปี สถานภาพสมรสแล้ว  ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ 20,001 – 
30,000 บาท ลักษณะการบริการที่ดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับคือ ด้านการบริการ ด้าน
สถานที ่และด้านราคา ลักษณะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต มีการให้บริการ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับคือ ด้านการจัดการเรือน าเที่ยว ด้านการแนะน า/จูงใจลูกค้า ด้านการวางแผน และด้าน
ควบคุม ผลการเปรียบเทียบลักษณะการบริการที่ดี  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แนวทางและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการให้บริการของธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต พบว่า ควรมีบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้บริการ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยบนเรือน าเที่ยวให้มีความชัดเจนและได้มาตรฐานสากล และ
มีอัตราค่าบริการที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการ  
 
ค้าส้าคัญ : แนวทางการพัฒนาการให้บริการ, บริการธรุกิจเรือน าเทีย่ว, เกาะราชา, จังหวัดภูเกต็ 
________________________________________ 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2  อาจารย์ ดร. ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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Abstract 
 

The purpose of this research were to study means of improvement of business service boat 
in Phuket  Province, to compare the characteristics of good services, and to study the guidelines 
and recommendations for the development of boat business Phuket Province. The participants 
were Thai and foreign tourist who travelled and received service from agencies to the Raja Island. 
The analysis tool was the formula of Taro Yamane (1967). The questionnaire had 400 questions. 

The results are; business travelers who used tour boats in Phuket province were mostly 
married female aged between 36 and 45 years. They received a bachelor degree, owned a business 
and earned 20,001-30,000 baht. The results of the study of services were the tourists wanted good 
service and good promotions and a good price. As for the suggestions, the study found that theme 
should be development in the variety of the services, development of the tour  guides, service 
quality control and safety, with 0.05 statistically significance. Guidelines and recommendations or 
the development of boat business Phuket found hold service.  
 

Keywords :  Approach for developing business, The business service boat, The Raja Island, Phuket Province 
 

บทน้า 
 จากสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ธุรกิจทางด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งต้องปิดตัวลง แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงสามารถ
เป็นรายได้หลักให้กับประเทศ สามารถน าเงินเข้าสู่ประเทศอย่างมากมายและต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสังคม
และคนในชาติให้พ้นจากความยากจนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้น  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่น าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปีหนึ่ง ๆ นับเป็นเงินจ านวนมหาศาล ถือเป็นรายได้ที่
ส าคัญทางหนึ่งของประเทศอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน ารายได้เข้าประเทศสูงเป็นอับดับต้น  ๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการส่งออกสินค้าหลักที่ส าคัญจนกระทั่งปี 2530 รัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว พร้อมกับ
ลงทุนส่งเสริมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง โดยได้มีการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างเต็มที่ ท า
ให้มีผู้ใช้บริการจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามา โดยมีชาวต่างประเทศจากทุกภูมิภาคของโลกเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
เพ่ือท าธุรกิจและการท่องเที่ยว 
  ปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมของไทยในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการท่องเที่ยว โดยได้ รับการ
สนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ถึงแม้ว่าการเปิดเสรีในสาขาท่องเที่ยวจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมมีการ
ขยายตัว โดยเฉพาะการลงทุนที่มากขึ้นจะส่งผลดีต่อการลงทุนรวมเพราะท าให้มีเงินทุนไหลเข้า รวมทั้งมีผู้ประกอบ
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ธุรกิจและมีการจ้างงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรมีการจัดเตรียมการพัฒนาบุคคลากรและผู้สอนสาขาการท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐานสากล เพ่ือการแข่งขันในด้านการบริการให้ไปสู่การเปิดโลกเสรีการค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว   
  จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดที่ มีท าให้เป็นที่รู้จัก
กันในนามของ “ไข่มุกอันดามัน” Peal of Andaman ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในด้านความสวยงาม
ของทิวทัศน์และหาดทราย น้ าทะเลสีฟ้าใส พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน เป็นเกาะใหญ่
ที่สุดของประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้ าทะเล
อันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีพ้ืนที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร ความยาวสุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้
ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.3 กิโลเมตร โดยในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่สร้าง
รายได้หลักของจังหวัดภูเก็ต จากสภาพทางเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่ส าคัญของ
ประเทศ  สามารถฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นและก่อให้เกิดธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ  ธุรกิจที่
พัก ธุรกิจการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ าธุรกิจสินค้าที่ระลึก อีกทั้งยังสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีก
ด้วย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบหลาย ๆ องค์ประกอบที่จะท าให้การท่องเที่ยวประสบความส าเร็จ เช่น 
นักท่องเที่ยว ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่พักแรม การขนส่ง ชุมชนและมีสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ การบริการน าเที่ยว
เพ่ือที่จะดูแลเอาใจใส่และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะเลือกใช้บริการบริษัทน าเที่ยวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ เช่น ความปลอดภัย อัตราค่าบริการ การบริการ กิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ จังหวัดภูเกต็ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  เนื่องจากเป็นเมืองที่มีศักยภาพส าหรับเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยว จากสภาพภูมิประเทศที่สวยงามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่าง
มากและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้มีบริษัทน าเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
บริษัทน าเที่ยวต่างก็พยายามที่จะใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันเพ่ือที่จะเอาชนะใจผู้ใช้บริการ  จุดเด่นที่สามารถจูงใจ
นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการคือการปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีขึ้นและใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันราคาที่ต่ าแต่
คุณภาพและบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม จากการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและมาใช้
บริการของธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ตท าให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ มาตรฐาน
ความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับเส้นทางต าแหน่งท่าเรือ ตารางเวลาหรือการเข้าถึงท่าเรือจากถนนหรือ
ระบบคมนาคมอ่ืน ท าให้การแข่งขันในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการและโครงข่ายของธุรกิจเรือน า
เที่ยวเกาะราชาลดน้อยลง อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ต่างมีกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือแย่ง
ชิงนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ โดยการจัดโปรโมชั่นด้านราคาและการให้บริการ ท าให้มาตรฐานความปลอดภัยในด้าน
ต่าง ๆ ก็ลดลงด้วย ท าให้ธุรกิจน าเที่ยวและนักท่องเที่ยวหันไปใช้บริการของธุรกิจเรือน าเที่ยวของธุรกิจเรือน าเที่ยวอ่ืน 
ๆ   
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 จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัด
ภูเก็ต เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจบริษัทน าเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวจากการ
ให้บริการของบริษัทน าเที่ยว ปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการเรือ น าเที่ยว อีกทั้งยังสามารถใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจน าเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย   ซึ่งมี
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาระดับแนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต 
2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ตามปัจจัยส่วนบุคคล  3) 
เพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต   โดย
สมมติฐานของการวิจัยของการศึกษาเรื่องแนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต 
คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีผลต่อลักษณะการบริการที่ดตี่างกัน 

 
วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต  ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาศักยภาพการให้บริการของธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต โดยประชาการ
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและ
ซื้อบริการเรือน าเที่ยวเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต จ านวน 2,660,000 คน (ชมรมการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต, 2554)  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ค านวณโดยใช้สูตรของ  Taro  Yamane  (1967) ได้ 400 คน  ตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเรือน าเที่ยว
เกาะราชา  จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และตัวแปร
ตาม ได้แก่ ลักษณะการบริการที่ดี  ประกอบด้วย  ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านการบริการ และด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  แนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ด้านการวางแผน 
ด้านการจัดการเรือน าเที่ยว ด้านการแนะน า/จูงใจลูกค้า และด้านควบคุม  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 1)เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิดโดยใช้วิธี
แบบเลือกตอบ  (Checklist)  มีค าตอบก าหนดไว้ให้เลือกตอบ 2)เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการ ประกอบด้วย ด้าน
สถานที่ ด้านราคา ด้านการบริการ โดยในแต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือก  5  ระดับ ได้แก่  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  
น้อย  และน้อยที่สุด  และมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ 3) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการ
ให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ด้านการวางแผน ด้านการจัดการเรือน าเที่ยว ด้านการแนะน า/จูงใจ
ลูกค้า และด้านควบคมุ 4) เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  (Open  Ended)  เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
ของธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา  จังหวัดภูเก็ต  เครื่องมือที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับ และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  โดยด าเนินการศึกษาเอกสารงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางใน
การพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
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โดยท าการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุง
ให้เหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย หลังจากนั้นน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจ
แบบสอบถามและปรับปรุงเครื่องมือตามที่ผู้ เชี่ยวชาญแนะน า  และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต จ านวน 40 ชุด ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างก่อนการเก็บจริง ซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือวิจัย โดยหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach, 1997, p.184)  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือหาค่าสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยหาความถี่ 
(Frequency  Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการบริการที่ดีและแนวทาง
ในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต  โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลกับลักษณะการบริการที่ดี โดยการ
วิเคราะห์ค่าสถิติ t-test และ F-test 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 แนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 36– 45 ปี สถานภาพสมรสแล้ว  ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ 
20,001– 30,000 บาท  ลักษณะการบริการที่ดี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ
คือ ด้านการบริการ ด้านสถานที่ และด้านราคา นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านสถานทีอ่ยู่ในระดับมาก  ความสะอาด
ของเรือน าเที่ยว สถานที่ส าหรับจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัยบนเรือน าเที่ยว และความสะดวกในการเดินทางมา
ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับมาก  ความสุภาพและอัธยาศัยของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า  ด้านราคา พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ลักษณะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะ
ราชา จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมมีการให้บริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับคือ ด้านการจัดการเรือน าเที่ยว 
ด้านการแนะน า/จูงใจลูกค้า ด้านการวางแผน และด้านควบคุม ผลการศึกษาลักษณะแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ
ธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต รายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการให้บริการอยู่ในระดับมาก หากพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีการประชาสัมพันธ์เรือน าเที่ยวตามสื่อต่าง ๆ การก าหนดอัตราค่าใช้บริการมีความเหมาะสม 
ผู้ประกอบการเรือน าเที่ยวให้ความสนใจกับปัญหาและความต้องการของลูกค้า และผู้ประกอบการรับฟังค าแนะน าจากลูกค้า  
ด้านการจัดการเรือน าเที่ยว พบว่าการให้บริการอยู่ในระดับมากหากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เรือน าเที่ยวสะอาด 
เรียบร้อย เรือน าเที่ยวมีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน  (ไม่เก่า ช ารุด หรือเสียหาย) และพนักงานสามารถให้ค าแนะน า
ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางการเดินเรือได้  ด้านการแนะน า/จูงใจลูกค้า พบว่าการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ มีการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต เส้นทางการเดินเรือผ่านสถานที่ท่องเที่ยว และบนเรือน าเที่ยวมีการแสดงต่าง ๆ  ด้าน
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ควบคุมโดยภาพรวมมีการให้บริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับคือ ระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
มีการประเมินคุณภาพการบริการ มีการควบคุมดูแลความสะอาดบนเรือ และพนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อมต่อลูกค้า 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับลักษณะการบริการที่ดี ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผลการเปรียบเทียบระดับ
ลักษณะการบริการที่ดี จ าแนกตามเพศ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาพรวม ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านการ
บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการเปรียบเทียบระดับลักษณะการบริการที่ดี จ าแนกตาม
อายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาพรวม  ด้านราคา ด้านการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านสถานที่ ไม่แตกต่าง  ผลการเปรียบเทียบระดับลักษณะการบริการที่ดี จ าแนกตามสถานภาพสมรส เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาพรวม  ด้านราคา ด้านการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านสถานที่ ไม่แตกต่างกัน  ผลการเปรียบเทียบระดับลักษณะการบริการที่ดี จ าแนกตามระดับการศึกษา เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ภาพรวม  ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ผลการเปรียบเทียบระดับลักษณะการบริการที่ดี จ าแนกตามอาชีพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาพรวม  ด้าน
สถานที่ ด้านราคา ด้านการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบระดับลักษณะการบริการที่ดีจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ภาพรวม  ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สรุปผลการวิจัย
ครั้งนี้พบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านสถานที่อยู่ในระดับมากหากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสะอาด
ของเรือน าเที่ยว สถานที่ส าหรับจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัยบนเรือน าเที่ยว และความสะดวกในการเดินทางมา
ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปฐมพงษ์ ก๊อดตาร์ (2548) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการ ความพึงพอใจ และ
ปัญหาของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย บริเวณเกาะเสม็ด ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมี
ความต้องการด้านสถานที่อยู่ในระดับมากสุด ได้แก่ ต้องการสถานที่มีความสวยงาม ส่วนด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 2) ด้านราคา พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ด้านการติดตามผลทางการเมือง  และด้านการรับรู้
ข่าวสารทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคะนึงนิตย์  เมฆดี (2550) พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่อการบริหารจัดการเรือท่องเที่ยว ในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ด้านสถานที ่ด้านการบริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนด้านราคา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง3)ด้านการบริการ พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสุภาพ
และอัธยาศัยของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงาน และความรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ คะนึงนิตย์  เมฆด ี(2550) พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการเรือท่องเที่ยว ใน
เขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านสถานที่ ด้านการ
บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนด้านราคา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  4) นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ มีการลดราคาค่าเช่าเหมาเรือ 
และจัดทีมงานออกไปให้บริการ/ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คะนึงนิตย์  เมฆดี 
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(2550) พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการเรือท่องเที่ยว ในเขตเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านสถานที่ ด้านการบริการ และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ส่วนด้านราคา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางและสอคล้องกับแนวคิดของ กรชวัล  หอม
ไกรลาศ (2546) 5) ด้านการวางแผน พบว่าการให้บริการอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการ
ประชาสัมพันธ์เรือน าเที่ยวตามสื่อต่าง ๆ การก าหนดอัตราค่าใช้บริการมีความเหมาะสม ผู้ประกอบการเรือน าเที่ยวให้
ความสนใจกับปัญหาและความต้องการของลูกค้า และผู้ประกอบการรับฟังค าแนะน าจากลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ คะนึงนิตย์  เมฆด ี(2550) พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการเรือท่องเที่ยว ใน
เขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดการเรือท่องเที่ยว และด้านควบคุม ส่วนด้านการแนะน า/จูงใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางและสอคล้องกับ
แนวคิดของ กรชวัล  หอมไกรลาศ(2546)  6) ด้านการจัดการเรือน าเที่ยว พบว่าการให้บริการอยู่ในระดับมาก หาก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเรือน าเที่ยวสะอาด เรียบร้อย เรือน าเที่ยวมีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน (ไม่เก่า ช ารุด หรือ
เสียหาย) และพนักงานสามารถให้ค าแนะน าประวัติสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางการเดินเรือได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ คะนึงนิตย์  เมฆดี (2550) พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการเรือท่องเที่ยว  ในเขต
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผน ด้านการจัดการ
เรือท่องเที่ยว และด้านควบคุม ส่วนด้านการแนะน า/จูงใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางและสอคล้องกับแนวคิด
ของกรชวัล  หอมไกรลาศ(2546) 7) ด้านการแนะน า/จูงใจลูกค้า พบว่าการให้บริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน หาก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ มีการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
และอินเตอร์เน็ต เส้นทางการเดินเรือผ่านสถานที่ท่องเที่ยว และบนเรือน าเที่ยวมีการแสดงโชว์ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ คะนึงนิตย์  เมฆด ี(2550) พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการเรือท่องเที่ยว ใน
เขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดการเรือท่องเที่ยว และด้านควบคุม ส่วนด้านการแนะน า/จูงใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และสอคล้องกับ
แนวคิดของฉัตยาพร  เสมอใจแล (2545) 8) ด้านควบคุม โดยภาพรวมมีการให้บริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามล าดับ คือ ระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการประเมินคุณภาพการบริการ มีการควบคุมดูแลความ
สะอาดบนเรือ และพนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อมต่อลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คะนึงนิตย์  เมฆดี (2550) 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการเรือท่องเที่ยว ในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ผล
การศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผน ด้านการจัดการเรือท่องเที่ยว และด้านควบคุม 
ส่วนด้านการแนะน า/จูงใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และสอคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร  เสมอใจแล 
(2545) 
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ข้อเสนอแนะและการน้าการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของธุรกิจเรือน าเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต พบว่า ควร
มีบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ ควรจัดให้มี 
ระบบรักษาความปลอดภัยบนเรือน าเที่ยวให้มีความชัดเจน และได้มาตรฐานสากล จัดให้มีอัตราค่า บริการที่มีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการ ควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตรด้านการบริการที่เป็นเลิศแก่พนักงานให้มีการดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงให้บริการด้วยความรวดเร็วตามความต้องการของผู้ใช้บริการควรจัดให้มีทีมงานออกไป
ให้บริการ/ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ ผู้ ประกอบการเรือน าเที่ยว ควรให้ความสนใจกับปัญหาและความต้องการ
ของลูกค้า พร้อมทั้งรับฟังค า แนะน าจากลูกค้า ควรจัดอบรมให้พนักงานสามารถให้ค าแนะน าประวัติสถานที่ท่องเที่ยว
ตามเส้น ทางการเดินเรือได้ บนเรือน าเที่ยวมีการแสดงโชว์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และควรจัดให้มีการ
ควบคุมดูแลความสะอาดบนเรือ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.สนชัย  ใจเย็น และรองศาสตราจารย์
พูลฉัตร  วิชัยดิษฐ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคน ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยอ านวยความสะดวกใน
การตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี  
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การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
ของเทศบาลต้าบลกาญจนดิษฐ์  อ้าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

The Management on Good Governance Basis of Kanjanadit Sub-district  
Municipal in Amphoe Kanjanadit in Suratthani Province 

 
เกรียงศักดิ ์ ฤทธาภัย 1  ชูศักดิ์  เอกเพชร 2  และสนชัย  ใจเย็น3   

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานด้านการบริหาร  

จัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล  ของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี  เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล  กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ  
คือ  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ  คือ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
กาญจนดิษฐ์  พนักงานเทศบาล  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระดมความคิดเห็น คือ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
กาญจนดิษฐ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  แบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา   

ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ
เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกือบทุกด้านมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง   ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้านหลักนิติธรรม  รองลงมาคือด้านหลักคุณธรรม  ส่วนด้านที่มีค่ าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  หลักความ
คุ้มค่า  ส าหรับปัญหาการด าเนินงานโดยภาพรวมมีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  สภาพปัญหาการด าเนินงานด้านความโปร่งใส  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ด้านหลักนิติธรรม ส าหรับด้านที่มีสภาพปัญหาการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ ด้านหลักความคุ้มค่า การวิจัย
ครั้งนี้ได้น าข้อมูลเฉพาะด้านที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลางมาก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ 
คือ ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า   
 

ค้าส้าคัญ :  การบริหารจัดการ, กิจการบ้านเมืองที่ด,ี เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์, จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
1  นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อีเมล์ mekron.2538@gmail.com , โทร. 08-1968-0754 
2  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
3 อาจารย์ ดร.ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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Abstract 
 

 The aim of this research for studying conditions and problems that operates in 
the field of management by following the main good governance of Kanchanadit Sub-
District Municipal in Amphoe Kachanadit in Suratthani Province and guidelines for the 
management of the municipality. Quantitative sample is people in the municipality. 
Qualitative sample is the Congressional District Kanchanadit and the municipal staff. 
Also, the sample of brainstorming is the district administrators Kanchanadit, the 
municipal clerk and the Deputy District Kanchanadit. The statistic used for data analysis 
is computer program, the interviews to gather qualitative information and also the data 
were analyzed using content analysis.  
 The research result illustrated that conditions based the management on 
Good Governance Basis of Kanchanadit Sub-district Municipal in Amphoe Kanchanadit in 
Suratthani Province, overall is a very good level. When specifically considered, most of 
the performance is moderate. The rule of law is the highest average. The moral is the 
second highest average. In the contrary, the lowest average is the primary value. The 
others, the operational issues based the management on Good Governance Basis of 
Kanchanadit Sub-district Municipal. Overall, the operational problems are medium. 
When specific considering that it was found, the problems operational transparency has 
the highest average and the rule of law is a minor. For the side with the fewest 
problems is the primary value. In conclusion, this research has specific aspects that 
affect operations at the moderate level; transparency, participation, responsibility and 
value to guideline for management.   
 
Keywords : The Management, Good Governance Basis, Sub-district Municipal in Amphoe Kanjanadit, 

Suratthani Province 
 

บทน้า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ได้บัญญัติเกี่ยวกับองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา  281  ภายใต้ข้อบังคับมาตรา  1  ว่า  รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  นอกจากนั้นในมาตราอ่ืน ๆ  ยังได้บัญญัติ
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ไว้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และได้มีพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พุทธศักราช 2542  โดยมีเหตุผลเพ่ือ
พัฒนาการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง   โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนด
อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพ่ือให้รองรับและสอดคล้องกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ 

จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม  ที่ดี  
พ.ศ.  2542  ได้ก าหนดนโยบายวางระเบียบปฏิบัติราชการเพ่ือให้การจัดระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้สังคมสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในระบบบริหารกิจการดังกล่าวด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  และให้
โอกาสตรวจสอบได้เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจและการบริหาร
บ้านเมืองและสังคมที่ดี  รัฐบาลจึงมีนโยบายมุ่งหวังที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีประสิทธิภาพในการจัดหารายได้และการบริหารจัดการที่ดี  
สามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาวและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย, 2546, น.6)   จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์และกลไกที่เป็นการบริหารกิจการ
บ้ า น เ มื อ ง แ ล ะ สั ง ค ม   เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข จุ ด บ ก พ ร่ อ ง ต่ า ง  ๆ   
ที่จ าเป็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและสังคมที่ถูกต้อง เพ่ือปรับปรุงระบบการตัดสินใจ  
และการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนให้รวดเร็ว ชัดเจนและเป็นธรรมเพ่ือขยาย
โอกาสของประชาชนในการแก้ไขปัญหาส่วนรวม  และเพ่ือขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ  ซึ่งการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีหลักส าคัญ 6 ประการ  ได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า 

การบริหารกิจการท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ที่ผ่านมา  พบว่ามีปัญหา ที่เกิดจาก
การบริหารของผู้บริหาร  บุคลากร  รวมทั้งประชาชนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายของท้องถิ่น   
ไม่เข้าใจการท างานตามระบบราชการคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม  เอาความคิดของตัวเองเป็น
ใหญ่  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  หรือไม่มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น   จึง
ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีจากนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งเน้นให้ทุกองค์กรได้มีหลักการในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่การ
บริหารงานในส านักงานเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  ยังมีหลักการบริหารจัดการที่ยังไม่ชัดเจนและไม่เป็น
ระบบ ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานในองค์กรและเป็นผู้บริหารระดับต้น  และได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว  จึงได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการเทศบาล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบล
กาญจนดิษฐ์  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ

เทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ 2  ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่  1  ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนนี้ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง   
3 กลุ่ม คือ 1) ประชาชนตัวแทนของครัวเรือนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน จ านวน 364 คน ได้มาโดยการใช้สูตรค านวณของ Taro 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 2) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ จ านวน 12 คน และ
พนักงานเทศบาล จ านวน 16 คน 3) คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  จ านวน 8 คน ได้มาโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง     

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือเชิงปริมาณ  เครื่องมือที่ ใช้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา 

การด าเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

เครื่องมือเชิงคุณภาพ  ใช้แบบสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้   ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่ง

ประกอบด้วย  วิธีการส่งแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก   
1. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลสภาพปัญหาการด าเนินงานใน

เขตเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
2. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  

2.1 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นแนวสัมภาษณ์เชิง
ลึก  เพ่ือขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีในเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ 

2.2 สรุปข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ พร้อมสรุปประเด็นเพ่ือเสนอแนวคิดเบื้องต้นแต่ละด้านต่อ
ที่ประชุม   

การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้  จ าแนกเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ด าเนินการโดย 
1) น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  วิเคราะห์หาค่าร้อยละ 
2) น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูล

สภาพ/ปัญหาการบริหารจัดการส านักงานเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
ต าบลกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มาให้คะแนนตามเกณฑ์ในการแปลผล 

3) น าคะแนนที่ได้จากข้อที่  2  มาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติต่าง  ๆ  

4) วิเคราะห์สภาพ/ปัญหาการบริหารจัดการส านักงานเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยภาพรวมเปน็ราย
ด้าน  โดยวิธหีาค่าเฉลีย่ (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   

5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการส านักงาน
เทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ทั้ง 6 ด้าน  วิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysls)  แล้วน าเสนอเป็นความเรียง 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) เป็น
การวิเคราะห์ตีความจากข้อมูลการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ของ
เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ ที่ได้จากการศึกษาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม  ด้าน
หลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า  จาก
กิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ทั้งที่มีแบบแผนและไม่เป็นบรรทัดฐาน จากข้อมูลการส ารวจแบบสอบถาม  ข้อมูล
การสัมภาษณ์   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป   ข้อมูล

เชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ วิเคราะห์สภาพ/ปัญหาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ในเขตเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 
ด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 
ขั้นตอนที่  2  การหาแนวทางการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนนี้  คือ 1) คณะผู้บริหารของเทศบาล

ต าบลกาญจนดิษฐ์ จ านวน 5 คน 2) นักบริหารงานเทศบาล จ านวน 3 คน   
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วิธีด้าเนินการ 1) น าข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ  และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ พร้อมสรุปประเด็นเพ่ือก าหนดข้อตกลง แนวคิดเบื้องต้นส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการน าเสนอต่อที่
ประชุม  2) ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการส านักงานเทศบาลตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการด าเนินงานด้านการการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย
ภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านหลักนิติธรรม  มี
สภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก และด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามล าดับสอดคล้องกับ 
เกียรติยศ  เอ่ียมคงเอก (2546)  ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนนิมิตวิทยาคม  จังหวัดนนทบุรี   และเฉลิม  สมท่า 
(2547)  ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งพบว่า  ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม  จังหวัดนนทบุรี  และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 ใช้หลักธรรมาภิบาลด้านนิติธรรมอยู่ในระดับมาก  ส าหรับปัญหาการ
ด าเนินงานโดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสภาพปัญหาการด าเนินงานด้าน
ความโปร่งใสสูงสุด และด้านหลักความคุ้มค่า มีสภาพปัญหาการด าเนินงานน้อยที่สุด สอดคล้องกับสุเทพ  
คุณกิตติ (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องหลักธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้านความโปร่งใส ต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ส าหรับด้านหลักความคุ้มค่าพบว่าการด าเนินงานควรสร้าง
จิตส านึกแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพื่อการประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

จากผลการวิจัย  ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อค้นพบเพ่ือก าหนดแนวทางตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี คณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ คือ หลักความโปร่งใส การด าเนินงานของเทศบาลต าบล
กาญจนดิษฐ์ การประกาศสอบราคาต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดกระบวนการในการให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบความถูกต้อง ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ อาจเป็น
เพราะว่า ได้ด าเนินการแล้วแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ ด้านความมีส่วนร่วมบุคลากรและประชาชนไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมกับเทศบาลเท่าที่ควร ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
เพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อาจเป็นเพราะว่า  ประชาชนไม่เข้าใจกระบวนการ
ในการท างาน และไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล ด้านความรับผิดชอบ 
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บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ในขณะเดียวกัน  เมื่อมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน  หรือเกิดปัญหาสาธารณะ  ผู้บริหารและบุคลากรยังขาดความรู้สึกในการรับผิดชอบร่วมกัน
อย่างทันท่วงท ี อาจเป็นเพราะว่า  ประชาชนเกิดความต้องการอย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน  ประชาชนมี
ความเดือดร้อนในเวลาเดียวกันท าให้ได้รับความช่วยเหลือไม่พร้อมกันหรือไม่เท่าเทียมกัน ด้านความคุ้มค่า 
เทศบาลขาดแนวทางในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ขาดการรณรงค์การใช้
พลังงานอย่างประหยัด ขาดมาตรการในการประหยัดน้ า – ไฟฟ้าของเทศบาลและสถานที่ซึ่งเป็นที่ของ
สาธารณะ อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรขาดความรับผิดชอบตามบทบาท ภาระหน้าที่ มีความหละหลวมต่อ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของส านักงาน   
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบว่า  การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบล
กาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ส่วนใหญ่เกือบทุกด้านมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเฉพาะด้านหลักนิติธรรม และด้านหลักคุณธรรม ส่วนด้านหลักความคุ้มค่ามีสภาพการด าเนินงาน
ต่ าสุด และมีปัญหาการด าเนินงานโดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีสภาพ
ปัญหาการด าเนินงานด้านความโปร่งใสสูงสุด และด้านหลักความคุ้มค่า มีสภาพปัญหาการด าเนินงาน
น้อยที่สุด แนวทางการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบล
กาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ด้านความโปร่งใสกระบวนการท างานต้องมีกลไก
และกระบวนการในการท างานที่สุจริต มีระบบกติกา ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  ด้านการมีส่วนร่วม 
ต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม และร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจอย่างเสรี
และสร้างสรรค์ ด้านความรับผิดชอบ ต้องสร้างจิตส านึกบุคลากรให้มีความรับผิดชอบ เน้นการท างานสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านความคุ้มค่า ต้องจัดกระบวนการท างานและมีการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการท างาน 
รวมทั้งต้องท างานตามวัตถุประสงค์ของภารกิจซึ่งสอดคล้องกับลักษณะขององค์ประกอบของการบริหาร
จัดการที่ดี   

 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ควรมีการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะด้านหลักความโปร่งใส เช่น การด าเนิน การ
จัดซื้อจัดจ้างควรเป็นไปอย่างประหยัดและมีประโยชน์ต่อเทศบาล 
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2. เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ควรบังคับใช้
ข้อบัญญัติต่างๆ ในแต่ละบุคคลให้มีความเสมอภาคกัน  การก าหนดกติกาและแนวทางปฏิบัติจะต้อง
ค านึงถึงสิทธิ  เสรีภาพ  ความยุติธรรมที่ประชาชนควรได้รับ 

3. เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ควรสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล 

4. เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ควรด าเนินงาน
ตามแผนงาน / โครงการ  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและด าเนินการตามแผน 

5. เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรมีการประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
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การบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Human Resource Management of Academic Supporting Staff  
 of Suratthani Rajabhat University 

 

จุรีภรณ์  จันทรมาศ1   ภมรรัตน์  สุธรรม2  และวาสนา  จาตุรัตน์3  
บทคัดย่อ 

 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการงานบุคคลและระดับความ

คิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ธานี 2) เพ่ือศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ านวน 195 คน ด้วยการ

ค านวณโดยสูตรของ ทาโรยามาเน่ เครื่องมือคือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 และเก็บรวบรวมข้อมูล

เชิงคุณภาพ จากตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 14 คน โดยการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว  

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการงานบุคคลและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการงาน
บุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นระดับมาก 3 ด้าน ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง 3 
ด้าน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยบุคคลด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ปัญหาการบริหารจัดการงานบุคคล
คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ไม่มีการวางแผนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ต้องการให้ก าหนดหน้าที่ภาระ
งานให้ชัดเจน มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานในทุกต าแหน่ง และก าหนดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของ
โครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนและควรมีแผนจัดให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ค้าส้าคัญ : การบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี อีเมล์ julee.aomsin9@gmail.com เบอร์โทรศัพท ์+6690-172-5920 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี 
3 อาจารย์ ดร.ประจ าคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี 
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Abstract 
 

This study had 2 aims; to compare the human resource management and the 
opinions on the human resource management of the Suratthani Rajabhat University (SRU) 
and; to investigate the needs and the approaches to human resource management of 
academic supporting staff. The research participants were 195 academic supporting staff of 
the SRU using the Taro Yamane formula the questionnaire with 0.95 reliability was utilized. 
14 academic supporting staff was also interviewed as part of a quantitative research method. 
The analysis tools included mean score, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA. 

The results are; the opinions on the human resource management were in the high 
level with 3 aspects receiving high score and 3 receiving average score. The comparison of 
opinions on the human resource management showed that the age of the responders 
differed, with 0.05 statistically significance. Other personal aspects were not influencers of 
different opinions. The problems of personnel management for the human resource 
planning, it was found that there was no systematic plan in the human resource planning 
step. There was a need for an apparent job description and a guidebook for each position. 
There was also a need for a clearer organizational structure with a proper career path 
guide. In the selection step.  
 

Keywords : personal management; Suratthani Rajabhat University 

บทน้า 
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” (Globalization) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินกิจการใด 
ๆ ของประเทศ สังคม องค์การและทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละประเทศ  ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ
และการจัดอันดับชั้นหรือมาตรฐานต่าง ๆ ได้ ดังนั้น องค์การหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ต้องตื่นตัว
และปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การ หรือหน่วยงานของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพด้วยการอาศัยทรัพยากรในการบริหารที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  คน 
(Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material)  และการจัดการ (Management) และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า 
“คน”  เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากคนจะเป็นที่มาของประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของงาน 
(เวคิน นพนิตย์, 2545, น.1) องค์การจะประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่จะท าให้บุคคลที่เป็นสมาชิกองค์การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นองค์การใดหรือ
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หน่วยงานใดจะสามารถหาคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้าปฏิบัติงานและดึงดูดให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อยู่ปฏิบัติงานให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ องค์การหรือหน่วยงานนั้นจ าเป็นต้องมี “การบริหารงานบุคคล” ที่ด ี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมอาเซียน โดยเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม น าความรู้ เพ่ือการพัฒนาสังคมภายใต้
ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , 2556, น.16) ภายหลังการ
ปรับเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล ได้วางระบบการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่อง
การก าหนดลักษณะงาน ต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลัง การก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การสรร
หาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ ได้แก่ หลัก
สมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance Based) หลักคุณธรรม (Merit Based) เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ของส านักงาน ก.พ. ได้น าหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
เสริมสร้างให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ส านักงานกพ, 
2553, น.4)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 949 คน โดยแบ่งเป็นบุคลากร
สายวิชาการ จ านวน 570 คน ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
อาจารย์ประจ าตามสัญญา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 379 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ และพนักงานประจ าตามสัญญา มหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลายประเภทต้องอาศัยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่แตกต่างกันแต่ละประเภทของบุคลากร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 
2551, น.10) จึงท าให้การบริหารจัดการงานบุคคลเกิดความแตกต่างและเหลื่อมล้ ากัน เช่น ด้านการพัฒนา
บุคลากร ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งอาชีพและความมั่นคง เป็นต้น ส่งผล
กระทบต่อบรรยากาศและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีปัญหาการเข้า-ออกงานบ่อย บุคลากร
ขาดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานบุคคลนั้นย่อมจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลรวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น การบริหารงานบุคคล จึงเป็นส่วนส าคัญของการบริหาร
จัดการที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการดูแลคน บรรยากาศและแรงจูงใจในการท างาน ความสามารถของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานได้ตามที่คาดหวัง การได้รับเชิงปริมาณและคุณภาพ ล้วนเป็นผลมาจากการบริหาร
บุคลากรในองค์การทั้งสิ้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวคิดหลัก “สรรหา พัฒนา รักษา” (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
2556, น.15) ควรให้ความส าคัญแก่บุคลากรทุกประเภทถือเสมือนว่าบุคคลกับองค์การมีความส าคัญต่อกัน
และกัน สร้างความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การ ก็จะเป็นผลให้บุคคลมีความผูกพันกับองค์การมากขึ้น ดัง
ค าพูดที่ว่า “ที่ไหนมีองค์การ ที่นั่นมีคน ที่ไหนมีคนที่นั่นมีองค์การ” (วิเชียร วิทยอุดม, 2554, น.16) จึงได้ท า
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การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการงานบุคคลและระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 2) ศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 379 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 195 คน โดยใช้หลักการค านวณของยามาเน่ (Yamane, 1973, p 723) 
3. ขั้นตอนการศึกษา 
    1) ศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการงานบุคคลและระดับความคิดเห็นที่มีต่อ 

การบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2) ศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 

1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการงานบุคคลและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ

บริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีผล

การศึกษาดังนี้ 

    1) สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 30–39 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัย 5-10 ปี มีอัตราเงินเดือน 20,001 – 

25,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี  

     2) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบดังนี้ 
  2.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการคัดเลือก 

ด้านการสรรหา และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านค่าตอบแทน และ

ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง 
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  2.2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับแรกคือ การก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานในแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน รองลงมาการวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพตามความ

ต้องการก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และล าดับสามคือ การวางแผนอัตราก าลังบุคลากรและ

ก าหนดต าแหน่งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยสุด คือ บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการพิจารณาความต้องการของบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 

    2.3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการสรรหา พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อล าดับแรกคือ การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรให้ผู้สมัครทราบอย่างทั่วถึง 

รองลงมาการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และล าดับ

สามคือ การสรรหา บุคลากรโดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่ ส่วนข้อที่

มีระดับความคิดเห็นน้อยสุดคือ การสรรหาบุคลากรภายในมาด ารงต าแหน่งว่างกรณีที่ต าแหน่งว่างมี

ค่าตอบแทนสูงกว่าต าแหน่งเดิมที่ปฏิบัติอยู่ 

    2.4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการคัดเลือก พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นล าดับแรกคือ การก าหนดขั้นตอนสอบ

คัดเลือกไว้อย่างเหมาะสม รองลงมาการจัดให้มีสอบข้อเขียน ภาคความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และล าดับสามคือ การจัดคณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ที่มีหลักเกณฑ์เชื่อถือได้  ส่วนข้อที่มีระดับ

ความคิดเห็นน้อยสุดคือ การจัดกระบวนการคัดเลือกท่ีเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ 

    2.5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นล าดับแรกคือ การส่งเสริมให้บุคลากร

เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาตนเองได้ตามความสนใจ รองลงมาการส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร

ภายในหน่วยงาน และล าดับสามคือ การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ส่วนข้อที่มี

ระดับความคิดเห็นน้อยสุดคือ การจัดให้บุคลากรมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ตั้งทุกปี 
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   2.6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านค่าตอบแทน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นล าดับแรกคือ การจัดสวัสดิการตรวจ

สุขภาพประจ าปีอย่างเหมาะสม รองลงมาการจัดสวัสดิการเงินกู้และบริการทางการเงินดอกเบี้ยต่ าเพียงพอ

ต่อความต้องการ และล าดับสามคือ การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานอย่างเป็นสัดส่วนปลอดภัย ส่วน

ข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยสุดคือ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วยงาน จัด

งานสร้างสรรค์ประจ าปีทุกปี 

   2.7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นเป็นล าดับแรกคือ มีการ

ประกาศข้ันตอน เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและโปร่งใส รองลงมาการปฏิบัติงาน

ในแต่ละงานที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ ซึ่งได้แก่ คุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน ความสามารถ ความอุตสาหะ ความมีคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนให้

เหมาะสมกับการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน และล าดับสามคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น

เงินเดือน เลื่อนระดับ ต าแหน่ง ด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้  ส่วนข้อที่มี

ระดับความคิดเห็นน้อยสุดคือ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

       3) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบดังนี้ 

 3.1) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเพศ  พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคล โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

 3.2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามอายุ  พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน
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บุคคล โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา
บุคลากรและด้านค่าตอบแทนมีระดับความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3) ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการพัฒนาบุคลากร จ าแนกตามอายุ ผลจากการทดสอบรายคู่ปรากฏ
ว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี กับ 30-39 ปี
, น้อยกว่า 30 ปี กับ 50-59 ปี และอายุ 50-59 ปี กับ มากกว่า 59 ปี ส่วนคู่ที่เหลือไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 3.4) ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านค่าตอบแทน จ าแนกตามอายุ  ผลจากการทดสอบรายคู่ปรากฏว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, 6 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี กับ 50–59  ปี, 
30–39  ปี กับ 50–59  ปี, 40–49 ปี กับ 50–59  ปี, 30–39  ปี กับ มากกว่า 59 ปี,  40–49 ปี กับ 
มากกว่า 59 ปี และอายุ 50–59  ปี กับ มากกว่า 59 ปี ส่วนคู่ที่เหลือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3.5) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
งานบุคคล ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3.6) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการงานบุคคล ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3.7) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัย 
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีประสบการณ์การท างานใน
มหาวิทยาลัยต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
รายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีระดับความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3.8) ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
มหาวิทยาลัย ผลจากการทดสอบรายคู่ปรากฏว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2 คู่ 
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ได้แก่ บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัย 3-5 ปี กับ 5–10 ปี และ 3-5 ปี กับ มากกว่า 15 ปี ส่วน
คู่ท่ีเหลือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3.9) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามอัตราเงินเดือน  พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีอัตราเงินเดือนต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการงานบุคคล ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3.10) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามประเภทของบุคลากร  พบว่า 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีประเภทของบุคลากรต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคล ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 

3.11) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด  พบว่า บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีหน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการงานบุคคล ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 

3.12) สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
โดยภาพรวมบุคลากรที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่เหลือไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏ
ว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านค่าตอบแทน 
โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมี
ผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนสถานภาพ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ประเภทบุคลากร และหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันไม่มีผล
ต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2. ผลการศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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ผลการศึกษาพบดังนี้  
  2.1 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีปัญหาในการบริหารจัดการงานบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ คือ การไม่มีการวางแผนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการเปิดรับสมัครบุคลากรบ่อยครั้ง 
ซึ่งข้ึนอยู่กับหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ให้รับสมัคร ไม่ได้ก าหนดเป็นแผนอย่างชัดเจน ความต้องการและ
แนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ควร
ก าหนดหน้าที่ภาระงานให้ชัดเจน และควรมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานในทุกต าแหน่งไว้ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก าหนดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนและควรมี
แผนจัดให้บุคลากรมีความก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
     2.2 ด้านการสรรหา พบว่า ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครน้อย การสื่อสารถึงบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกเพ่ือประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารที่น้อย ท าให้เกิดการรับรู้ข่าวสารการรับสมัคร
งานที่ล่าช้า เป็นต้น ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้าน
การสรรหา พบว่า ควรมีการประกาศรับสมัครอย่างแพร่หลายและหลากหลายช่องทาง ควรขยายระยะเวลารับ
สมัครให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม ควรมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และเมื่อมหาวิทยาลัยมี
อัตราว่างควรเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานสอบคัดเลือกจากต าแหน่งที่น้อยไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่า
เพ่ือมีความม่ันคงและก้าวหน้า 

2.3 ด้านการคัดเลือก พบว่า การพิจารณาจากผู้มีความสามารถในการท าข้อสอบหรือสอบ
ภาคปฏิบัติแต่เมื่อมาท างานความสามารถ วุฒิการศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับชื่อต าแหน่งที่
บรรจุให้ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการประเมินผลและการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ความต้องการและ
แนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านการคัดเลือก พบว่า ควรปรับชื่อต าแหน่ง
งานกับภาระงานให้ตรงกันเพ่ือจะได้ไม่เป็นปัญหากับบุคลากรในภายหลัง 

2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ไม่มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน การ
พัฒนาบุคลากรแต่ละหน่วยงานไม่เท่าเทียมกัน เป็นต้น ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการงาน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ควรมีการท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือจะได้ให้
บุคคลากรมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ควรจัดให้บุคลากรมีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ให้มากกว่านี้เพื่อสร้างความสามัคคี ควรให้โอกาสบุคลากร
ได้รับการพัฒนาตามสายงาน เช่น การศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรได้รับโอกาสพัฒนาตนเองด้านนี้น้อยมากและควรเปิดโอกาสให้ทุนศึกษาต่อต่างมหาวิทยาลัยฯ เป็น
ต้น 

2.5 ด้านค่าตอบแทน พบว่า ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากเมื่อ
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล แต่ละฝ่าย กอง หน่วยงานและที่พักอาศัยให้บุคลากรไม่
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เพียงพอ จึงควรมีที่พักอาศัยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่เสียค่าสาธารณูปโภคแทน ความต้องการและแนวทาง การ
บริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านค่าตอบแทน พบว่า ควรมีกองทุนเลี้ยงชีพให้แก่
บุคลากรทุกประเภทเพ่ือเป็นหลักความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ควรเพ่ิมค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ และช่วงภาคค่ า ควรให้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลสามารถเบิกได้ตามสิทธิทั้งคลินิก 
โรงพยาบาล เอกชนไม่เฉพาะเจาะจงโรงพยาบาลของรัฐ ควรมีการท าประกันชีวิตหมู่ให้แก่บุคลากรในการ
เบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น  
          2.6 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ได้
น ามาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างโปร่งใสและเป็นรูปธรรม ความต้องการและแนวทาง การ
บริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ควรให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการท างาน 
 
อภิปรายผล 

    จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาในขั้นนี้ด าเนินการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 195 คน ใช้แบบสอบถามซึ่งมี 2 ขั้นตอนหลัก คือ ข้อมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลเฉพาะด้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษามีประเด็นที่จะน ามา

อภิปราย คือ 

 1.1 คุณลักษณะลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ พบว่า 
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
74.4 : 25.6 มีอายุระหว่าง 30–39 ปี (ร้อยละ 56.9) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 56.4) มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัย 5-10 ปี (ร้อยละ 36.9)มีอัตราเงินเดือน 20,001 
– 25,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ  ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและประสบการณ์การท างาน แตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อรัชพร แม้นเลิศ (2550 : 57) ซึ่งได้ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและ
ประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน แต่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองสระบุรีไม่
แตกต่างกัน 
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1.2 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับจากมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการคัดเลือก ด้านการสรรหา และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนด้านการพัฒนา

บุคลากร ด้านค่าตอบแทน และด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ นันทรัตน์ พรสอน (2547) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม พบว่า สภาพการบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด้าน 

7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวางแผนการบริหารบุคลากร การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 

การบรรจุ การแต่งตั้งและการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง การพัฒนาบุคลากร การธ ารงรักษาบุคลากร การรักษา

ระเบียบวินัย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนอีกด้านที่เหลือมีสภาพการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง 

คือ ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน และการศึกษาของ สุดใจ  ชุมพรพันธุ์ (2550) ที่ศึกษาความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคใต้ พบว่า ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับระดับการปฏิบัติในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยใ์นสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตภาคใต้ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการจัดสรรอัตราก าลัง ด้านการสรรหา

บุคลากร ด้านการคัดเลือก ด้านการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการสร้างขวัญก าลังใจและด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง  

  1.3 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวม
บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า เพศที่แตกต่าง
กันมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านค่าตอบแทน โดยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสถานภาพ
ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ประเภทบุคลากร และหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความ
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คิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์
ธานี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพา ทัศกุล (2550) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า สภาพการด าเนินงานการบริหารบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีระดับการด าเนินการบริหารงานอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้ได้มา ด้านการธ ารงรักษา ด้านการพัฒนาและ
ด้านการให้พ้นจากงาน มีสภาพการด าเนินงานการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผลการเปรียบเทียบ
การด าเนินงานบริหารงานบุคคลสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ าแนก
ตามกลุ่ม บุคลากรสาย ข.และบุคลากรสาย ค. โดยภาพรวมและเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการให้ได้มา 
ด้านการธ ารงรักษา ด้านการพัฒนา และด้านการให้พ้นจากงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. ผลการศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า  

  2.1 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีปัญหาในการบริหารจัดการงานบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ คือ การไม่มีการวางแผนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการเปิดรับสมัครบุคลากรบ่อยครั้ง ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ให้รับสมัคร ไม่ได้ก าหนดเป็นแผนอย่างชัดเจน ความต้องการและ
แนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ควร
ก าหนดหน้าที่ภาระงานให้ชัดเจน และควรมีการจัดท าคู่ มือปฏิบัติงานในทุกต าแหน่งไว้ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก าหนดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนและควรมีแผน
จัดให้บุคลากรมีความก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นันทรัตน์ พรสอน (2547) 
ศึกษาสภาพการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า สภาพการบริหารงานบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่พบว่า สภาพการบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาและอุปสรรคพบว่าการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาต่อ
บางครั้งมีความเสี่ยง เนื่องจากเมื่อส าเร็จการศึกษาผู้ที่รับทุนมักลาออกจากต้นสังกัด การบรรจุแต่งตั้งและ
คัดเลือกบุคลากรเข้าท างานไม่มีวิธีการที่รัดกุมเท่าที่ควร นอกจากนี้แล้วปัญหาการวางแผนโดยไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานระดับล่าง และปัญหาการก าหนดแผนงานหรือเป้าหมายส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารระดับสูง จึงท าให้ทราบข้อมูลข่าวสารในวงจ ากัด 

  2.2 ด้านการสรรหา พบว่า ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครน้อย การสื่อสารถึงบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกเพท่อประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารที่น้อยท าให้เกิดการรับรู้ข่าวสารการรับสมัคร

งานที่ล่าช้า เป็นต้น ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้าน

การสรรหา พบว่า ควรมีการประกาศรับสมัครอย่างแพร่หลายและหลากหลายช่องทาง ควรขยายระยะเวลารับ
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สมัครให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม ควรมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และเมื่อมหาวิทยาลัยมี

อัตราว่างควรเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานสอบคัดเลือกจากต าแหน่งที่น้อยไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่า

เพ่ือมีความม่ันคงและก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ เชื้ออ่าว (2553) ที่ศึกษาเรื่องแนว

ทางการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ พบว่า ด้านการสรรหาบุคลากร มีการวางแผนสรรหาบุคลากรตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ มีการเตรียมความพร้อมด้าน

บุคลากร โดยการจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการ และอัตราก าลังพนักงานจ้าง เพ่ือรองรับภาระหน้าที่ แต่

ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังไม่ครอบคลุม การสรรหาไม่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และไม่ได้ใช้หลัก

คุณธรรมสรรหาบุคลากร ก่อให้เกิดปัญหา 

2.3 ด้านการคัดเลือก พบว่า การพิจารณาจากผู้มีความสามารถในการท าข้อสอบหรือสอบ

ภาคปฏิบัติแต่เมื่อมาท างานความสามารถ วุฒิการศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับชื่อต าแหน่งที่

บรรจุให้ปฏิบัติงานท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการประเมินผลและการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ความต้องการและ

แนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านการคัดเลือก พบว่า ควรปรับชื่อต าแหน่ง

งานกับภาระงานให้ตรงกันเพ่ือจะได้ไม่เป็นปัญหากับบุคลากรในภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

มาราณี สัสดีวงศ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านัก

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 พบว่า ด้านการสรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรทุกครั้งต้อง

มีความยุติธรรม และมีความรู้ ความสามารถ  

2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ไม่มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน การ
พัฒนาบุคลากรแต่ละหน่วยงานไม่เท่าเทียมกัน เป็นต้น ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการงาน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ควรมีการท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือจะได้ให้
บุคคลากรมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ควรจัดให้บุคลากรมีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ให้มากกว่านี้เพื่อสร้างความสามัคคี ควรให้โอกาสบุคลากร
ได้รับการพัฒนาตามสายงาน เช่น การศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรได้รับโอกาสพัฒนาตนเองด้านนี้น้อยมากและควรเปิดโอกาสให้ทุนศึกษาต่อต่างมหาวิทยาลัยฯ เป็น
ต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิรัตน์  รอบคอบ (2554) ทีศ่ึกษาการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ ของ บริษัท 
อิซูมิ อินดัสทรี ประเทศไทย จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า นโยบายแผนงาน ด้านการสรรหา และการน าทรัพยากร
บุคคลด้านค่าตอบแทน ของบริษัท อิซูมิ อินดัสทรี มีความเหมาะสมเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ด้านธ ารง
รักษาบุคลากร ด้านการประเมินผลการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่งงาน การจัดสวัสดิการ
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ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน พบว่า ไม่ค่อยมีการธ ารงรักษาบุคลากร ไม่มีการจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ในด้านการประเมินผลการพิจารณาความดีความชอบไม่ค่อยโปร่งใสชัดเจน ไม่ค่อยเป็นไป
ตามความเป็นธรรม 

2.5 ด้านค่าตอบแทน พบว่า ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล แต่ละฝ่าย กอง หน่วยงานและที่พักอาศัยให้บุคลากรไม่เพียงพอ จึงควรมี
ที่พักอาศัยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่เสียค่าสาธารณูปโภคแทน  ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการงาน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านค่าตอบแทน พบว่า ควรมีกองทุนเลี้ยงชีพให้แก่บุคลากรทุกประเภทเพ่ือ
เป็นหลักความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ควรเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ และ
ช่วงภาคค่ า ควรให้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลสามารถเบิกได้ตามสิทธิทั้งคลินิก โรงพยาบาล เอกชนไม่
เฉพาะเจาะจงโรงพยาบาลของรัฐ ควรมีการท าประกันชีวิตหมู่ให้แก่บุคลากรในการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรัชพร  แม้นเลิศ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานและประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน แต่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลเมืองสระบุรีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองสระบุรีโดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก พอจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลในด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการคัดเลือกสรรหา
บุคลากร ด้านการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากร ด้านการรักษาระเบียบวินัย ด้านการให้สวัสดิการและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนๆ ด้านการประเมินผล การเลื่อนระดับ การโอนย้าย และด้านการให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถ้าองค์การต้องการจะเพ่ิมระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงาน
บุคคล ควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในปัจจุบัน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพในการท างาน
และประสิทธิผลของงานต่อไปในอนาคต 

         2.6 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ได้น ามาใช้

ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างโปร่งใสและเป็นรูปธรรม ความต้องการและแนวทาง การบริหาร

จัดการงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ควรให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิราวัลย์ จิตะรักษ์ 

(2553) ซึ่งศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผล

การศึกษาพบว่า พนักงานครูเทศบาลเห็นว่ามีปัญหาการบริหารบุคคลของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผน
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บุคลากร ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการพัฒนา

บุคลากร และด้านการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน และพนักงานครูเทศบาลที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน และต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน เห็นว่ามีปัญหาดังกล่าวไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

   จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มี
ความต้องการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพัฒนาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร โดยควร
ส ารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยควรวางแผน
กรอบอัตราก าลัง อัตราค่าตอบแทน และงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีความ
เสมอภาค และควรรับฟังหรือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 
เน้นให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาร่วมกัน  ควรมีการท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากรแต่ละคนให้สูงขึ้น และเห็นช่องทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
เพ่ือรักษาบุคลากรอยู่กับองค์กรให้นาน ๆ และพร้อมจะพัฒนาไปกับองค์กร เช่น การศึกษาดูงาน การอบรม 
สัมมนา เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับโอกาสพัฒนาตนเองด้านนี้น้อยมากและควรเปิด
โอกาสให้ทุนศึกษาต่อต่างมหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือจะได้ให้บุคคลากรมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
และใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรจัดให้บุคลากรมีการจัดกิจกรรมพบปะ
สังสรรค์ให้มากกว่านี้เพ่ือสร้างความสามัคคี ควรให้โอกาสบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงาน และควร
ทบทวนค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ควรมีกองทุนเลี้ยงชีพให้แก่บุคลากรทุกประเภทเพ่ือเป็น
หลักความม่ันคงแก่ตนเองและครอบครัว ควรเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ และช่วง
ภาคค่ า ควรให้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลสามารถเบิกได้ตามสิทธิทั้งคลินิก โรงพยาบาลเอกชนไม่เฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลของรัฐ ควรมีการท าประกันชีวิตหมู่ให้แก่บุคลากรในการเบิกค่ารักษาพยาบาลควรมีที่พักอาศัยที่
ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่เสียค่าสาธารณูปโภคแทน   
 
กิตติกรรมประกาศ  

  ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม ดร.วาสนา จาตุรัตน์ และผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือและให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน าในการปรับปรุงเครื่องมือให้มีความ
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ที่ให้ความ
สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน 
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การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
ในอ้าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Local Development  with  Good Governance Sub-District Administration 
Organization in  Chaiburi  District  Suratthani  Province 

 

วิชิต  โกมลหิรัญ1  สมศักดิ์  ชอบตรง2 และวาสนา  จาตุรัตน์3  
บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เปรียบเทียบระดับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) ศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่เคยใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ย (Independent Samples t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน แบบทางเดียว (One-Way ANOVA)   

ผลการวิจัย พบว่า  การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอ
ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับการปฏิบัติโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
ด้านหลักความรับผิดชอบ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านหลักคุณธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ประชาชนที่มีเพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  เขตพ้ืนที่ที่อาศัย 
ระยะเวลาที่พ านักอาศัย ในชุมชนและการเป็นสมาชิกในองค์กรชุมชนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการ
ปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์
ธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้ตรวจสอบการท างานและข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างเต็มที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัดและจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ร้องทุกข์ และแจ้งความเดือดร้อนได้ 
ค้าส้าคัญ : หลักธรรมาภิบาล, องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
2
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

3
 อาจารย์ ดร. ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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Abstract 
 

The purpose of this research aimed to 1) Study level of local development with 
Good Governance policy of Chaiburi Sub-district Administrative Organization, Suratthani 
province 2) Compare level of local development with Good Governance policy of Chaiburi 
Sub-district Administrative Organization, Suratthani province based on public attitude and 
3) Study model for local development based on good governance of Chaiburi Local 
Administrative Organization, Surat thani province Stratified Random Sampling of electors who 
reside in Chaiburi Sub-district Administrative Organization was used to acquire 400 samples. 
Questionnaire containing check list and rating scale was used to collect information. The 
information was analyzed by using frequency, percentage, average and standard deviation. 
Level comparison of local development with Good Governance of Chaiburi Sub-district 
Administrative Organization classified by personal factor using independent samples t-test 
and One-way ANOVA. 
 It was found that local development with Good Governance policy of Chaiburi Sub-
district Administrative Organization, Suratthani province was at moderate level in all areas. 
The area of responsibility had the highest score followed by virtue and the lowest score 
was in the area of participation principle. Population of different gender, age, level of 
education, career, average monthly salary, area of living, length of stay and member of 
local organization had different attitude on level of local development with Good 
Governance policy of Chaiburi Sub-district Administrative Organization, Suratthani province 
at significance statistical level of .05 A model for local development based on good 
governance of Chaiburi Local Administrative Organization, Surat thani province should 
includes the providing of more opportunity for locals to investigate the work and 
information of the Local Administrative Organization. Officers should work based on virtue 
strictly.  Budget allocation should be carried out fairly to every community Moreover, local 
people could lodge complaints and their troubles. 
 
Keywords : Good Governance, Sub-district Administrative Organization  
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บทน้า 
 

 การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Self  Government)  เป็น 
จุดมุ่งหมายส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน พัฒนาชนบทให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันเป็นการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่สุดรูปแบบหนึ่งของไทย 
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ตามกฎหมายจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
เพ่ือกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) ให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับต าบลซึ่งเป็นเขตชนบทอัน
เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของตนเอง 
โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครอง (Political Participation) หรือที่เรียกกันว่า ปกครอง
ตนเอง (Local Self Government) ตามระบบประชาธิปไตย มีการด าเนินงานโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจก าหนดทิศทางและวางแผนพัฒนา ต าบล ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนระดับต าบลได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้ประชาชนในต าบลมีความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและรู้สึกถึงความผูกพันมีส่วนได้ส่วนเสียต่อถิ่นอาศัย ซึ่งเป็นการสร้างพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบ (Responsible Citizen) ให้แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม องค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็น
หน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
(วาสนา ธรรมจักร, 2550 : 2) องค์การบริหารส่วนต าบลนับเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาชนบทที่ส าคัญ (ทรงชัย  
นกขมิ้น, 2552 : 1 ; เบญจวรรณ วันดีศรี, 2546 : 1) 

 แนวคิดธรรมาภิบาลเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมาย มีส่วนเสริมสร้างให้เกิดการเติบโต ทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความเป็นธรรมทางสังคม  ในฐานะเป็นแนวคิดได้มี การใช้กันมาก
ในบริบทของการปฏิรูประบบบริหารราชการ ธรรมาภิบาลจึงเป็นเครื่องมือพิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
(บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, 2542 : 37) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เป็นกฎหมายปฏิรูประบบราชการ มาตรา3/1 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉัตรยุพิน บ่ายเที่ยง. 2552 : 2) นอกจากนี้ รัฐบาลได้
ก าหนดให ้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์ 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาประเทศและถือว่าหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อ่ืนไปสู่เป้าหมาย โดยก าหนดให้สร้างธรร
มาภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2549 : 122)  การก่อตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้พยายามปรับตัวเข้าสู่ระบบ 



 

 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

82 
 

ธรรมาภิบาล เพราะเป็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นทั้งกลไก เครื่องมือ กระบวนการและเป้าหมายของธรรมาภิบาลใน
การพัฒนาชนบท (ภาคภูมิ นิยมวิทยพันธุ์, 2546 : 1)  

อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ าเภอหนึ่งใน19 อ าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลชัยบุรี  ต าบลสองแพรก  ต าบลไทรทอง และต าบลคลองน้อย มีการ
ก าหนดการปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะองค์การบริหารส่วนต าบลรวมทั้งหมด 4 อบต. ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่านี้ มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินงานเพ่ือตอบ สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น จึงต้องมีหลักในการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหลักการบริหารที่ส าคัญ คือ หลักธรรมาภิบาล  

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี         
ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน ต้องตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของประชาชน โดยค านึงถึงการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มากที่สุด เช่น มี
การตรากฎระเบียบที่มีความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของชุมชน การปฏิบัติงานที่ยึดมั่นใน ความถูกต้องดี
งาม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใสให้ประชาชนตรวจสอบได้การให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนและมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ตระหนักในหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติต่อประชาชน รวมทั้งใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากองค์การบริหารส่วนต าบล
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลก็จะเกิดผลดีต่อประชาชน และส่งผลต่อประเทศชาติโดยรวม 

 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในอ าเภอชัยบุรี  จังหวัด                  
สุราษฎร์ธานี  ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

ชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล

ในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามทัศนะของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร ส่วนต าบล

ในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ประชากรที่มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรร

มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอชัยบุรี  จังหวัด

สุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการตามวิธีด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้   
 
 1.  ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่เคยใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอชัย

บุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมทั้งหมด  12,580 คน ดังนี้ 
อบต.ชัยบุรี    3,271  คน  

 อบต.สองแพรก   2,705   คน 
 อบต.ไทรทอง   3,145   คน 
 อบต. คลองน้อย   3,459  คน 
      2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่เคยใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบล        

ในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค านวณโดยใช้สูตรของทาโร   ยามาเน 
(Taro Yamane)  ค่าความเชื่อม่ัน 95%  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับวิจัยครั้งนี้ จ านวน 400  คน การได้มา
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนด ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ   ตามองค์การบริหารส่วนต าบลที่กลุ่มตัวอย่าง
พ านักอาศัย 

 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามส าหรับประชาชนที่เคยใช้บริการองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น 3 ตอน รายละเอียดดังนี้ 

ตอนที ่1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ  รายได้  เขตพ้ืนที่ที่อาศัย ระยะเวลาที่พ านักอาศัยในชุมชน และการเป็นสมาชิกในองค์กร
ชุมชน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใช้กรอบแนวคิดตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล (มาตรา 66) และหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย  6 ด้าน คือ ด้าน
หลักนิตธิรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้าน
หลักความคุ้มค่า โดยแต่ละข้อมีระดับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลให้เลือก 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3  แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
Ended) ให้เสนอแนะตามทัศนะของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลัก
ความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
     ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมีขั้นตอน

ด าเนินการดังนี้ 
4.1  น าแบบสอบถามที่เก็บกลับคืนมาจ านวน 400 ชุด  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์

และน ามาลงรหัสบันทึก จัดล าดับข้อมูล 
4.2  วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าสถิติต่อไปนี้ 
    ตอนที่  1  ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   เขตพ้ืนที่ที่อาศัย ระยะเวลาที่พ านักอาศัยในชุมชน และการเป็นสมาชิกใน
องค์กรชุมชน วิเคราะห์หาค่า ความถี่และค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 ตอนที่  2  ระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม   

 ตอนที่ 3  แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และน าเสนอเป็นความเรียง 

4.3.  การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล ส าหรับ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ย Independent 
Samples t-test และส าหรับ 3 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไปใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างใช้การทดสอบเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least-Significant Different) 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

ชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีระดับการปฏิบัติโดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหลักความรับผิดชอบ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านหลัก
คุณธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม  

ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  เขตพ้ืนที่ที่ อาศัย 
ระยะเวลาที่พ านักอาศัยในชุมชนและการเป็นสมาชิกในองค์กรชุมชนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการ
ปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์
ธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎรธ์านี มีดังนี ้
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ด้านหลักนิติธรรม ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น และควรแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบถึงระเบียบ ขั้นตอนและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่น ามาใช้ 
 ด้านหลักคุณธรรม ควรควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ถูกต้องและมี
จิตส านึกในการรับใช้ประชาชน  ควรควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัด 
และผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน 

 ด้านหลักความโปร่งใส ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้ตรวจสอบการท างานและข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการได้อย่างเต็มที่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียน การจัดซื้อ-จัดจ้างได้ โดยมีศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ และควรบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไป ตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

 ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ควรท าประชาพิจารณ์ก่อนด าเนินงานทุกโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ควรจัดเวทีแถลงผลงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และควรให้ประชาชนประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานของอบต. 
 ด้านหลักความรับผิดชอบ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องทุกข์ และแจ้งความเดือดร้อนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และควรเอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชน ให้บริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพ เป็นธรรมทั่วถึง 
 ด้านหลักความคุ้มค่า ควรปรับลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนทุกด้านและเวลาในการบริการ
ให้ประชาชน ควรจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ และควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีประเด็นส าคัญท่ีผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผล  ดังนี้  

1.  การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุ
ราษฎรธานี มีระดับการปฏิบัติโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านหลักนิติธรรม มีการพัฒนาอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ข้อ เพราะว่า 
ประชาชนในท้องถิ่นให้การยอมรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ อบต. ประกาศใช้ และ อบต. ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับตามที่บัญญัติไว้อย่างถูกต้อง และบังคับใช้อย่างเสมอภาค และพบว่า มีการพัฒนาอยู่ใน
ระดับปานกลางจ านวน 3 ข้อ คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ อบต. ประกาศใช้มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น อบต. ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้แสดงความ
คิดเห็นต่อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ ก าหนดขึ้น การน าปัญหาหรือข้อร้องเรียนของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขทุกประเด็นและการให้ความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่น ามาบังคับใช้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรมาพร  ใจเอ้ือ (2552) ที่ได้ศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาล ไปใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอกุยบุรี จังหวัด
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ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านหลักนิติธรรม 
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
หลักความคุ้มค่า 

ด้านหลักคุณธรรม มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ เพราะว่า การด าเนินงานและการบริหารงานของ อบต. มุ่งประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเป็นหลัก และพบว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 6 ข้อ คือ กระบวนการควบคุมให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ถูกต้องและมีจิตส านึกในการรับใช้ประชาชน  การรณรงค์และ
ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัดการด าเนินงานและการบริหารงาน
ของ อบต. มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก เจ้าหน้าที ่อบต. ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม และ
ผู้บริหารของ อบต. เป็นผู้มีคุณธรรมสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันทัด  เสียบไธสง (2551) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพ 
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สรุปไว้ว่า แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลได้มีบทบาทต่อ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้ง อบต.ด้วย การน าหลักธรรมาภิบาลดังที่ปรากฏในระเบียบมา
ประยุกต์ใช้กับรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ก็น่าจะเป็นหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคม ซึ่งแนวคิดและ
หลักการสร้างองค์การบริหารในส่วนท้องถิ่นให้มีหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับและมีการศึกษาอย่าง
แพร่หลายในระดับสากล ในทางปฏิบัติหากสามารถรณรงค์ส่งเสริมให้ อบต. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลก็น่าจะ
เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการพัฒนาชุมชนการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นและที่ส าคัญปัญหาการทุจริต
เบาบางลง 

ด้านหลักความโปร่งใส มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการ
พัฒนาอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 6 ข้อ เพราะว่า อบต. มีการประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต. 
รวมทั้งเงื่อนไขการติดต่องานกับ อบต. เช่น การช าระภาษีต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบขั้นตอนการปฏิบัติ 
เอกสารประกอบ และระยะเวลาในการด าเนินการอบต. มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตรวจสอบการท างานของ อบต. ได้อย่าง
เต็มที่ และอบต. มีการเปิดเผยผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ของ อบต. ให้ประชาชนทราบ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา  ธรรมจักร (2550) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของข้าราชการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หลักความโปร่งใส เป็น
ล าดับแรก  และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถก าหนดปัญหา การวางแผนและการด าเนินโครงการได้ตาม
แผนพัฒนาต าบลที่ตรงกับความต้องการของชาวบ้าน มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานสามารถ
ก าหนดการใช้จ่ายได้ตามขั้นตอน และตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย สามารถจัดท าบัญชี การลงทะเบียน
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
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ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการ
พัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 6 ข้อ เพราะว่า อบต. มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการในการ
จัดซื้อ-จัดจ้างสูงที่สุด อบต. เปิดโอกาสให้ท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และอบต. เปิด
โอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการคิดเสนอปัญหา ความต้องการ รวมทั้งเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาทั้งแผนพัฒนา 5 ปีและแผนพัฒนาประจ าปีสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศักดิ์  รอดทองเดิม (2551)  
ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกตรี  
อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกตรี โดยไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกตรีเปิดโอกาสให้
ประชาชน  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อบังคับต าบลก่อนเสนอข้อบังคับต าบลเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาเพ่ือให้ได้ข้อบังคับได้รับการยอมรับจากประชาชนมากที่สุด  

ด้านหลักความรับผิดชอบ มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
การพัฒนาอยู่ในระดับมากจ านวน 2 ข้อ เพราะว่า อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนร้องทุกข์ และแจ้งความ
เดือดร้อนได้อย่างสะดวก และมีความเอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชน การให้บริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพ เป็น
ธรรมและทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวร  วิเศษสุนทร (2550) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  พบว่า ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ด้าน และอยู่
ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลัก
นิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักคุ้มค่า ด้านหลักการมีส่วนร่วมและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
หลักความโปร่งใส 

ด้านหลักความคุ้มค่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเพราะว่า อบต. 
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ยั่งยืนอย่างสม่ าเสมอ  
มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานด้านสาธารณูปโภคในส านักงานอย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของถนัด  เดชทรัพย์ 
(2550) ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึกอ าเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัด
สุโขทัย ตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ปัญหาของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย  คือ ยังดูแลประชาชนไม่ทั่วถึง100%  รองลงมา คือ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่อ
หลักธรรมาภิบาลอย่างลึกซึ้ง และ กฎระเบียบ ข้อบังคับยังไม่เปิดกว้างท าให้การบริหารงานได้ไม่เต็มที่ 
ข้อเสนอแนะเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ  ควรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารองค์การ รองลงมาคือ
การจัดสรรงบประมาณ ควรค านึงถึงผลที่เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มาก และผู้บริหารควรลงพ้ืนที่เพ่ือให้ค า
ชี้แนะและส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น 

2.  การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามทัศนะของประชาชน จ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
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อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  เขตพ้ืนที่ที่อาศัย  ระยะเวลาที่พ านักอาศัย ในชุมชนและการเป็นสมาชิกในองค์กร
ชุมชน พบ ว่าประชาชนที่มี เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  เขตพ้ืนที่ที่อาศัย  
ระยะเวลาที่พ านักอาศัย ในชุมชนและการเป็นสมาชิกในองค์กรชุมชนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการ
ปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์
ธานีแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะในแต่ละพ้ืนที่ที่อาศัยมีสภาพปัญหา สภาพแวดล้อมในการบริหารงาน
แตกต่างกัน ท าให้ดูแลประชาชนไม่ทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ เรื่อง หลักธรรมาภิบาลอย่างลึกซึ้ง  
และ กฎระเบียบ ข้อบังคับยังไม่เปิดกว้าง ท าให้การบริหารงานท าได้ไม่เต็มที่  สอดคล้องกับงานวิจัยของรหัส 
แสงผ่อง (2547) ที่ได้ศึกษากระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรี พบว่า กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดจันทบุรีที่มีต าแหน่งของกรรมการบริหารและสมาชิกสภา จ านวนครั้งที่เข้ามาด ารง
ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล และระดับชั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน  มีกระบวนการ
บริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน สอดคล้องกับบวร วิเศษสุนทร (2550) ที่ได้ศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตามอายุ  การศึกษาโดยรวมและ
รายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับทรงชัย  นกขมิ้น (2552) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับความเป็นธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 3.  แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนให้ความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาลในทุกด้าน แต่
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามุ่งในด้านหลักความโปร่งใส  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักความรับผิดชอบ
และด้านหลักคุณธรรมเป็นส าคัญ เช่น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้ตรวจสอบการท างานและ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างเต็มที่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียน การจัดซื้อ-จัดจ้างได้ โดยมี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และควรบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไป ตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ควรท าประชาพิจารณ์ก่อนด าเนินงานทุกโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ควรจัดเวทีแถลงผลงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และควรให้ประชาชนประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานของอบต.  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องทุกข์ และแจ้งความ
เดือดร้อนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และควรเอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชน ให้บริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพ เป็นธรรม
ทั่วถึง สอดคล้องกับรัตน์ติกรณ์   จีนบุตร (2552) ที่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พบว่าความ คิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้  หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความ
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คุ้มค่า และหลักนิติธรรม  สอดคล้องกับบรรเจิด  เจริญเวช (2552) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2548  จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า องค์ประกอบใน
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย ภาวะผู้น าของคณะผู้บริหาร เช่น 
เป็นผู้ที่มีความเสมอภาค โปร่งใส มีคุณธรรม ท างานโดยเน้นคุณภาพงาน ค านึงถึงคุณค่าและความต้องการของ
ประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัย  เรื่อง การวิจัย เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ในอ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน้าการวิจัยไปใช้ 

 1.1  จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้านการพัฒนาตามหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต่ าสุด แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเข้ามา     มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น และติดตามการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ไม่เกิดการพัฒนาหรือพัฒนาได้ไม่
เต็มที่ดังนั้นเพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ควรส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และติดตาม
การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง 

1.2  จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส่วนต าบลในอ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ควร
ได้รับการพัฒนาในด้านเหล่านี้ หลักคุณธรรม  เช่น ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่อบต. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้ความเป็นธรรมกับทุกชุมชน มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม  เป็นหลัก ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมสูง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกฎระเบียบที่มีความชอบธรรม ยุติธรรม มีประโยชน์
ตามความต้องการของประชาชน มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชน ใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่บัญญัติไว้อย่างถูกต้อง จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างด้านความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้ตรวจสอบ
การท างานของ อบต. ได้อย่างเต็มที ่
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2.   ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาท้องถิ่นของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ

อ่ืนนอกเหนืออ าเภอชัยบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
2.2 ควรมีการวิจัยถึงตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ชัดเจน

และครอบคลุม เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นองค์กรของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

2.3 เพ่ือที่จะให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดระดับการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ดียิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณา ค าแนะน า และความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผศ.ดร.สมศักดิ์  ชอบตรง และ ดร. วาสนา  จาตุรัตน์ 
ตลอดจนคณะผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือสนับสนุนแนะน าด้านการสร้างและตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ขอขอบคุณครอบครัวที่เป็นก าลังใจส าคัญในการท างาน รวมทั้งทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านเป็นอย่างดี  

ท้ายสุดขอขอบคุณประชาชนในต าบลต่าง ๆ ของอ าเภอชัยบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นอย่างดี  ท าให้งานวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด และขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งมิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ 
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การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

Development of Practices of the Disaster Prevention and Mitigation of                        
the Surat Thani City Municipality 

 
ไวพจน์ เพ็ชรศรี1  พูลฉัตร วิชัยดิษฐ2  และสนชัย ใจเย็น3 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี และศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ปฏิบัติงานใน
ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชน 222 คน โดย
การค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่  เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาทุกข้อตั้งแต่ 0.60 ขึ้น
ไป แบบสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม  
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการปูองกันและลดผลกระทบอยู่ในระดับมาก คือ มีการก าหนดพ้ืนที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาก
ที่สุด ด้านการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก คือ มีการก าหนดพ้ืนที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุด ด้านตอบโต้และ
บรรเทาทุกข์อยู่ระดับมาก คือ มีการจัดตั้งระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉินให้สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 24 
ชั่วโมง ด้านการฟ้ืนฟูและก่อสร้างใหม่อยู่ในระดับมาก คือ มีการประสานงานให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ภาคเอกชนมากที่สุด แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอ บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีการฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ มีการวางแผน
ปูองกันทั้งระยะสั้นและระยะยาว เครื่องมืออุปกรณ์ต้องมีความพร้อมและเพียงพอ ควรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ประชาชนได้
ตระหนักในการปูองกันภัย เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร และจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
 
ค้าส้าคัญ : การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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Abstract 
 

               This research aimed to scrutinize the practices of the disaster prevention and mitigation 
of the Surat Thani City Municipality in order to discover the means of the practices. The research 
participants were 127 officers in the department of Disaster Prevention and Mitigation executives, city 
municipality committee members, and officers of other departments of the Surat Thani City 
Municipality, and 95 community leaders within the Surat Thani city municipality area. The 
questionnaire was adopted. Each survey question had at least 0.60 validity. Interview and focus group 
were also utilized.  
 The study found that the development of practices, particularly the prevention of disaster 
and impact minimization was rated high. To be more specific, the risk zoning was rated the highest; 
the preparation for disaster was rated high; the mitigation was rated high as there was 24 hour 
communication system connected to relevant organizations in cases of emergency. The restoration and 
re-construction was rated high as there was coordination with the government and public sectors. 
The means of development included a proper budgeting, promptness of the officers, regular drills, 
short term and long term prevention plans, sufficient resources, disaster awareness-raising activities 
for the community members, an increase of channels of advertisement, and an annual training of 
volunteers.  
 
Keyword : The disaster prevention and mitigation, Surat Thani City Municipality 
 

บทน้า   
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เดิมได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองสุ

ราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478  ตามพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 (แผนพัฒนาเทศบาล 
พ.ศ. 2555 - 2557) ยกฐานะเป็นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี มีหน้าที่หลัก คือ การดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของ
เทศบาล รวมทั้งต้องจัดให้มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550) ท าหน้าที่ก ากับดูแล บริหารจัดการในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดส านักปลัด  เทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ
ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ขอรับการสนับสนุน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
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ประชาชน ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านอัตราก าลัง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  ในการปฏิบัติงาน การ
วิเคราะห์และพิจารณาท าความคิดเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ การจัดท าแผนปูองกันภัย การฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) การเตรียมพร้อมเกี่ยว การติดต่อสื่อสารและงานด้านอื่นที่เก่ียวข้อง  

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ใกล้กับทะเลฝั่งอ่าวไทย   เป็นชุมชน
เมืองที่มีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น มีสาธารณภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้ งได้สร้างความเดือดร้อนและความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพจิตใจของประชาชนเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลสถิติที่ศึกษามูลค่าความเสียหายที่
เกิดจากสาธารณภัย ปรากฏว่าปี พ.ศ. 2550 เสียหายจ านวน 892,000 บาท ปี พ.ศ. 2551 เสียหายจ านวน 2,388,000 
บาท ปี พ.ศ. 2552 เสียหายจ านวน 3,951,000 บาท ปี พ.ศ. 2553 เสียหายจ านวน 4,213,000 บาท ปี พ.ศ. 2554 
เสียหายจ านวน 5,571,000 บาท จากสถิติมูลค่าความเสียหายจากเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีเมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 จะเห็นได้ว่าสถิติการเกิดสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ใกล้เคียง นับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดบ่อยครั้งขึ้น ประกอบกับ
ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไปของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นที่ราบลุ่มแม่ริมน้ าตาปี อยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้ฝั่งอ่าวไทย มี
ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ท าให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยจากการคมนาคมขนส่ง ภัยจากไฟปุาและหมอกควัน รวมทั้งภัยจากการ
ชุมนุมประท้วงและการก่อจลาจล (ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554)  

จากสภาพปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อง
ประสบกับความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย และปัญหาจากการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อน ลดความสูญเสียแก่ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย ซึ่งเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานีได้มีการก าหนดนโยบาย  แนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน การฝึกซ้อม
บุคลากรตามแผนการเตรียมพร้อมอัตราก าลัง เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับสถานการณ์ของภัยต่าง ๆ 
แต่ทั้งนี้ก็ไม่มีหลักประกันใดยืนยันได้ว่า การปฏิบัติงานในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานีในปัจจุบัน จะสามารถรองรับสถานการณ์ของสาธารณภัยในอนาคตที่นับวัน จะทวีความรุนแรงและเพ่ิมระดับ
ความเสียหายมากขึ้นได้ ดังนั้นการศึกษาถึง การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ว่ามี อุปสรรค ปัญหา และปัจจัยเงื่อนไขอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย 
ซึ่งจะท าให้สามารถทราบถึงศักยภาพ ความพร้อมในการปฏิบัติงานในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน รวมทั้งจะสามารถหาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

การศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี 2) ศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์

ธานี เป็นการวิจัยสนาม (Field Research) โดยมีขั้นตอนด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
              1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ 
เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่าง ๆ โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มีจ านวนทั้งสิ้น 506 คน วิธีหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทา
โร ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 727  ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 222 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 95 คน 
2) คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 4 คน 3) สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 10 คน 4) 
พนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 93 คน 5) ผู้ปฏิบัติงานในฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จ านวน 20 คน  
    1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือเป็นตัวแทนที่ดีในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียด ดังนี้  

        1) การสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน ประกอบด้วย 1) สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 24 
คน 2) ประธานเขตพัฒนาชุมชน 4 เขต จ านวน 4 คน 3) หัวหน้างานในฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จ านวน 7 คน    

         2)  การประชุมกลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 22 คน ประกอบด้วย 
1) คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 5 คน 2) คณะผู้บริหารฝุายข้าราชการประจ า จ านวน 4 คน 3) 
ผู้อ านวยการส านัก/กอง จ านวน 7 คน 4) ประธานเครือข่ายชุมชน จ านวน 1 คน 
5) สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 5 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยยึดจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) แบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
สภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2) แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเฉพาะผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  3) การประชุมกลุ่ม ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
              ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามหลังจากนั้นจะ
ประสานขอเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองอีกครั้ง ส าหรับแบบสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มผู้วิจัยจะด าเนินการด้วย
ตนเอง เพ่ือชี้แจงเหตุผลการวิจัย และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
     1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จะด าเนินการประมวลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ (SPSS)  
               2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์จากสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี    จากปัญหาในการปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่ม (Focus 
Group) โดยการเขียนเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 36-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 6–10 ปี ขึ้นไป 
 2. สภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี
                2.1 ด้านการปูองกันและลดผลกระทบ 
                      ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็น เกี่ ยวกับสภาพการปฏิบัติ งานด้ าน การปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย ด้านการปูองกันและลดผลกระทบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ
คิดเห็นมีการก าหนดพื้นที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบมากที่สุด รองลงมา มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
ประชาชนเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ภัยต่าง ๆ และน้อยที่สุด มีการจัดอบรมทบทวนการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยปีละ 1 ครั้ง 
                2.2 ด้านการเตรียมความพร้อม 
                      ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ด้านการเตรียมความพร้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นระดับ
การปฏิบัติงาน มีการจัดซ้อมแผนอพยพและแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากที่สุด รองลงมา มีอุปกรณ์พ้ืนฐานการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยครบถ้วนตามมาตรฐาน  
                  2.3 ด้านการตอบโต้และบรรเทาทุกข์ 
                       ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ด้านการตอบโต้และบรรเทาทุกข์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น
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ระดับการปฏิบัติงานมีการจัดตั้งระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉินให้สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 24 
ชั่วโมงมากท่ีสุด รองลงมา มีการประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่  
                  2.4 ด้านการฟ้ืนฟูและก่อสร้างใหม่ 
                       ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ด้านการฟ้ืนฟูและก่อสร้างใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็น
ระดับการปฏิบัติงานมีการประสานงานให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนมากที่สุด รองลงมา 
จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายเป็นปกติ  

3. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์
ธาน ีแบ่งการศึกษาดังนี้ 
                 3.1 ด้านการปูองกันและลดผลกระทบ 
                      เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีควรมีแผนก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งมีการลดผลกระทบโดยการ
กระจายข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยให้ประชาชนทราบ เพ่ือปูองกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ควรออกส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างสม่ าเสมออย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางปูองกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจนถึงปัจจุบัน  เพ่ือไม่ให้
เกิดเหตุการณ์และลดความรุนแรงให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีการตื่นตัวต่อเหตุการณ์และ
เตรียมรับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น รวมทั้งการวางแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมด้วย ควรเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้ประชาชน
สามารถปูองกันตนเองและมีส่วนร่วมในการเตรียมการด าเนินการพ้ืนที่เสี่ยงภัย รวมทั้งการฝึกซ้อมแผนปูองกันประจ าปี
เพ่ือให้ประชาชน มีประสบการณ์ในการเตรียมรับสถานการณ์และแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  ควรมีการ
จัดตั้งงบประมาณในการด าเนินการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ ทั้งก าลังคนที่เป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และจัดตั้งสถานีดับเพลิง  4 มุมเมือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว  
                  3.2 ด้านการเตรียมความพร้อม 
                       เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ควรมีการฝึกซ้อมแผนอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนได้มีความรู้และประสบการณ์ในการปูองกันและแก้ไขหากมีภัยพิบัติเกิดข้ึน รวมทั้งมีความตื่นตัวในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น เมื่อเข้าสู่สภาวะเสี่ยงภัยมีการเตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้า  และแจ้งเตือนให้
ประชาชนทราบข้อมูลเป็นระยะ ๆ มีนโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยมอบหมายให้ฝุายปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  รวมทั้งน าไปประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับรู้ อีกทั้งยังมีนโยบายให้ฝุายปูองกันเข้าพ้ืนที่ตามชุมชนต่าง ๆ เพ่ือซักซ้อมความ
เข้าใจ ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชน  มีการฝึกทักษะในการ
ปูองกันและแก้ไขเหตุสาธารณภัย การส ารวจประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องมีพร้อมส าหรับการ
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ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ของฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรมีความพร้อม
อยู่เสมอ ทั้งในด้านร่างกายและสมรรถภาพ ความสามัคคีในองค์กร ควรฝึกแผนปฏิบัติงานให้พนักงานให้มีความรู้ความ
ช านาญและทักษะในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สามารถแก้ไขปัญหาและปฏิบัติงานเมื่อมีสาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ 
นอกจากนี้ต้องเตรียมความพร้อมในการหาช่องทางการสื่อสารด้านการรับแจ้งเหตุการณ์ และการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานสนับสนุน หรือผู้บังคับบัญชา ควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง
สม่ าเสมอ 
    3.3 ด้านการตอบโต้และบรรเทาทุกข์ 
                  เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อาสาสมัครหรือตัวแทนในพ้ืนที่เป็นผู้รู้บทบาทอย่างมากในการ
ช่วยเหลือแก้ไขเหตุการณ์เบื้องต้นและแจ้งเหตุติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่  ในการเข้าช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ 
และด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยความรวดเร็ว  เจ้าหน้าที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที เมื่อมีการวางแผนควรมีการซ้อมแผน วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต้องมีประสิทธิภาพ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือได้ทันท่วงที
และรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ฝุายปูองกันต้องเข้าระงับเหตุการณ์ด้วยความรวดเร็ว และประสานงานกับฝุายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ฝุายสื่อสาร ซึ่งเป็นผู้รับแจ้งเหตุสาธารณภัยและเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับผู้อ านวยการ อปพร. และฝุายต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการในการแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดการแก้ไขภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในภาวะฉุกเฉินและด้าน  อ่ืน ๆ จัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าระงับเหตุสาธารณภัย เพ่ือให้
สามารถช่วยเหลือชีวิตของผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่ชุดผจญเหตุที่มีอุปกรณ์เครื่องมือครบชุดจะเดินทางไปถึง  
รวมทั้งฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารไว้ปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุสาธารณภัย 
24 ชั่วโมง  
     3.4 ด้านการฟ้ืนฟูและก่อสร้างใหม่ 
                  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีควรจัดให้มีการฟ้ืนฟูในด้านสิ่งสาธารณูปโภคหรือความจ าเป็นพ้ืนฐานในด้าน
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นอันดับแรก ในระยะยาวมีการฟื้นฟูด้านจิตใจ และสิ่งปลอดภัยใหม่เพ่ือ
ทดแทนสิ่งที่เสียหายช ารุด รวมทั้งเพ่ือปูองกันการเกิดภัยพิบัติในอนาคต จัดสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานในการช่วยเหลือดูแล
เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว โดยประสานงานผู้ได้รับจัดความเสียหายจากเหตุการณ์ภัย พิบัติ และจัดหน่วยช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วในการฟ้ืนฟูสภาพทั้งด้านวัตถุและจิตใจ จัดตั้งศูนย์ปูองกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเทศบาล เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเฉพาะ การฟ้ืนฟูควรท าควบคู่กันไปทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ และด้านเศรษฐกิจของ
ผู้ประสบภัย จัดเจ้าหน้าที่ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้ประสานงานหลักในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดสรรงบเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือ หากงบประมาณเพียงพอควรสร้างสิ่งปลูกสร้างเสียหาย
ทดแทน จัดที่พักชั่วคราวในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ควรมีแพทย์ พยาบาล ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดตั้ง
งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค หลังจาก
นั้นเร่งปรับปรุงระบบไฟฟูา ประปา หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายให้สู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจน าอภิปรายผล ดังนี้ 

                  1. สภาพปัญหาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี 
                     1.1 ด้านการปูองกันและลดผลกระทบ สภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านการปูองกันและลดผลกระทบ พบว่า มีความคิดเห็นว่ามีการก าหนดพ้ืนที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยเป็นการปูองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ดังกล่าว เมื่อก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้วต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปส ารวจพ้ืนที่และให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถรับมือกับสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนได้และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Beale & Jones (2011) ที่พบว่า มี
การก าหนดพื้นที่เสี่ยงภัยของการเกิดไฟไหม้ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของประเทศเพ่ือลดปัญหาการลอบวางเพลิง 
รวมทั้งการเกิดเพลิงไหม้ และภัยพิบัติต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย เพ่ือหากลยุทธ์มาด าเนินการปูองกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และผลการวิจัยของ ขนิษฐา พุกกะฌานนท์ (2551) ที่พบว่า แนวทางในการบริหารจัดการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยโดยให้เจ้าหน้าที่และชุมชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในชุมชนทั้งก่อน
เกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตนเองได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะ
ประสานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                      1.2 ด้านการเตรียมความพร้อม สภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้าน
การเตรียมความพร้อม พบว่า มีความคิดเห็นว่าการจัดซ้อมแผนอพยพและแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดท าแผนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเตรียมความพร้อม กฎหมายได้ก าหนดให้มีการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างน้อยทุก 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Feaster et al. (2009) ที่พบว่า 
การวางแผนเป็นการเตรียมการที่มีประสิทธิภาพ ในการปูองกันภัยธรรมชาติที่ดินและน้ าเพ่ือปูองกันชีวิตและทรัพย์สิน 
การฝึกซ้อมแผนอพยพและแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ทุกคนให้ความส าคัญเป็น
อันดับแรก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์เผ่า 
เกษทอง (2550) ที่พบว่า การจัดท าแผนซ้อมหนีภัยที่บริเวณชายหาดปุาตองประสบความส าเร็จอยู่ในระดับม าก 
ผลการวิจัยของ ชัยศรี มีพัฒน์ (2550) ที่พบว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีการซักซ้อมและฝึกซ้อมแผนอบรมและก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และข้ันตอนต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
                      1.3 ด้านการตอบโต้และบรรเทาทุกข์ สภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านการตอบโต้และบรรเทาทุกข์ พบว่า มีความคิดเห็นระดับการปฏิบัติงานมีการจัดตั้งระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน  ให้
สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 24 ชั่วโมงมากที่สุด ทั้งนี้พบว่าการติดต่อสื่อสาร  มีความส าคัญในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือประสานข้อมูลการระดมก าลังเข้าช่วยทั้งหน่วยงานภายในของฝุายปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานภายนอก เช่น ต ารวจจราจร มูลนิธิต่าง ๆ โรงพยาบาล 
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แพทย์และพยาบาล เป็นต้น ผลการวิจัยนี้พบว่า สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2547) 
ที่พบว่า แนวทางการปูองกันและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการประสานข้อมูลข่าวสารหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และประชาชนได้เท่าที่ควร ท าให้หน่วยงานยังขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือในชุมชนที่เกิดเหตุ และผลการวิจัยของ แน่ง
น้อย จุไธสง (2547) ที่พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบภัยพิบัติของส านักงานบรรเทา
ทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย อาสาสมัครที่ให้บริการมีประสบการณ์และความรู้ในการรับรู้ข่าวสารจาก
วิทยุและโทรทัศน์เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการให้ความช่วยเหลือและตอบโต้บรรเทาทุกข์ของประชาชน
ได้ทันท่วงที และผลการวิจัยของ ชัยศรี มีพัฒน์ (2550) ที่พบว่า การด าเนินงานการด้านการสื่อสารโดยการส่ง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ รวมทั้งระบบการกระจายข่าวท้องถิ่น เป็นเทคนิคและวิธีการที่ให้การอบรมให้ความรู้และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างสมบูรณ์ 
                      1.4 ด้านการฟ้ืนฟูบูรณะและก่อสร้างใหม่ สภาพการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ด้านการฟ้ืนฟูและก่อสร้างใหม่ พบว่า มีการประสานงานให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ภาคเอกชนมากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการประสานกับ
หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการและการจ้างผู้ที่มีความรู้ความช านาญและมีวิชาชีพ
เฉพาะในการช่วยเหลือ เช่น แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร งบประมาณอาจใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น การจัดหา
ปัจจัยสี่ อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น ซึ่งการประสานกับหน่วยทั้งของรัฐและเอกชน
จึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการฟื้นฟูและก่อสร้างใหม่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรพล อุดมชัยรัตน์ (2548) ที่
พบว่า การประสานให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยในด้านการสนับสนุนงบประมาณกับกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐจะได้ท าการฟ้ืนฟูและก่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นทดแทนได้ รวมทั้งการเตรียมการและปูองกันบรรเทา
สาธารณภัยในด้านก าลังพลและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่างๆ ได้ 
                  2. แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี 
                     2.1 ด้านการปูองกันและลดผลกระทบ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีควรจัดสรรงบ ประมาณให้เพียงพอ
และมีเหมาะสม เพ่ือน ามาซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต และควรมีการส ารองงบประมาณไว้ในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ควรมีการวางแผนงบประมาณทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนการวางแผนงบประมาณควรมีการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยในเขตเทศบาลนคร เพื่อหาแนวทางในการปูองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ประชาชน
มีความต้องการให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการจัดงบประมาณต่าง ๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น เช่น การส ารวจเครื่องมืออุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน หรือที่เก่า หมดสภาพ และล้าสมัยด้วย จุดประสงค์เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพต่อการให้บริการประชาชน ณ สถานการณ์นั้น ๆ และนอกจากนี้อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนบ้านพัก
ชั่วคราวเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัย เป็นต้น 
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                      2.2 ด้านการเตรียมความพร้อม บุคลากรควรได้รับการฝึกซ้อมแผนการด าเนินงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับมือจัดการกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที  ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้ทราบถึงแนวทางในการปูองกันหรือรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 
และมีการตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบกับสาธารณภัย อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชน
ตระหนักถึงความน่ากลัวของสาธารณภัยต่าง ๆ จึงมีความต้องการให้มีการตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบกับสา
ธารณภัย เพ่ือเป็นสถานที่ประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ และมีการเตรียมรับมือ
กับเหตุการณ์ท่ีจะต้องเกิดขึ้นต่อมาได้อย่างมีสติ      
                      2.3 ด้านการตอบโต้และบรรเทาทุกข์ ผู้บริหารทุกภาคส่วนของเขตเทศบาลควรให้ความส าคัญและ
เตรียมการในการรับมือตอบโต้และบรรเทาทุกข์กับปัญหาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า ต้องมี
การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการปูองกันและบรรเทาด้านสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดท า
โครงการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ขึ้นต้องมีการด าเนินงานที่รวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องให้ความส าคัญในการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งก่อนเกิดภัยและหลังเกิดภัย ควรมีการตอบโต้และบรรเทาทุกข์ ให้กับชุมชนให้
มากที่สุด 
                     2.4 ด้านการฟ้ืนฟูบูรณะและการก่อสร้างใหม่ ควรฟ้ืนฟูบูรณะและสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ทดแทนของเดิมที่
ช ารุดเสียหาย ควรจัดอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ โดยการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสิ่งใหม่
มาทดแทน เช่น การประสานงานเบื้องต้นในการช่วยเหลือทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ ยวข้อง เร่งฟ้ืนฟูและ
บูรณะสิ่งก่อสร้างใหม่ทั้งด้านร่างกาย วัตถุ และจิตใจของผู้ประสบภัย และดูแลอย่างใกล้ชิด  จนกว่าคนในชุมชนนั้น
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
              1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

       1) ควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยจากธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้น อีก
ทั้งการเตรียมความพร้อมดังกล่าว จะเป็นการสร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของการด าเนินงานของ
ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

       2) ควรสนับสนุนการด าเนินงานรวมทั้งการประสานความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ด้วย 

       3) ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่อ
บทบาทของฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้สามารถร่วมมือร่วมใจ ในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน 
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4) ควรพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นระบบ การบริหาร
จัดการสาธารณภัยใน โดยมีการประเมินความเสี่ยงและศักยภาพ ในการรับมือกับสาธารณภัย รวมถึงการจัดหาแนว
ปฏิบัติในการด าเนินการ  

5) ควรพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ ที่ใช้ในการปูองกันแก้ไข และช่วยเหลือเมื่อ
เกิดสาธารณภัย จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรและแนวทางในการระดมทรัพยากรในการท างาน  

6) ควรเสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายสาธารณภัยภายในจังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ทัศนคติ และเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการสาธารณภัย  
    2. ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1) ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรในฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 
โดยการจัดท าแผนอัตราก าลังของบุคลากร ให้เพียงพอและเหมาะเสนอผู้บริหารในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
เทศบาล   

2) ควรเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานฝุายกองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีไว้ในฝุายปูองกัน 

3) ควรปรับปรุงการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างกลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานภายในพ้ืนที่ ให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้ทันต่อเหตุการณ์ 

4) ควรจัดการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และหมั่นฝึกฝนการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 

5) ควรจัดงบประมาณส าหรับงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงกับความ
ต้องการ  

6) ควรจัดงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน 

7) ควรมีการจัดท างบประมาณส ารองไว้ในยามฉุกเฉิน 
                3. ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

         1) ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เน้นการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นส าคัญ 

         2) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยประประยุกต์ใช้กับองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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การจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
แปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา 

The Management in Occupational Safety of Aquatic Processing Industry, 
Songkhla Province 

รัตนาพร  แจ่มประเสริฐ1  ชูตา แก้วละเอียด2  เสนีย์  หมัดหมาน3  และสมศักดิ์ แก้วพลอย4 
บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการจัดการ
ความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา 2) เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา และ 
3) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท สเกล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และหา One Way ANOVA โดยทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี LSD 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการในการจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา ภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีความต้องการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความส้าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ลักษณะในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านค่าตอบแทน ด้าน
สวัสดิการ ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ด้านการยอมรับ และด้านสภาพการท้างาน ตามล้าดับ 
2) ผลการเปรียบเทียบการจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานจ้าแนกตาม เพศ การศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และแผนกปฏิบัติหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนการเปรียบเทียบการจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงาน จ้าแนกตามอายุ และสถานภาพต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความคิดเห็นของผู้บริหาร
เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงาน พบว่า ยินดีส่งเสริมให้พนักงานท้างานเป็นทีม สร้าง
ความเข้าใจในการท้างานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือลดการสูญเสีย และป้องกันอันตรายที่
จะเกิดขึ้นแก่พนักงานทุกคน 

 

ค้าส้าคัญ : ความต้องการของด้านความปลอดภัย, การจัดการด้านความปลอดภัย, การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, 
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา 
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Abstract 
 

 This research aimed: 1) to determine the level of opinions on the requirements 
of safety practices in the performance of the employees in the aquatic animal processing 
industry in Songkhla Province, 2) to compare the safety management practice in the 
performance of the employees in the aquatic animal processing industry in Songkhla 
and 3) to study the opinions of executives involved with the management of safety 
practices in the aquatic animal processing industry in Songkhla. The instrument used in 
this study was a 5- level Likert-type rating scale questionnaire.  The data were analyzed 
using such statistics as frequency, standard deviation, a t-test and One-way ANOVA.  A 
pair-wise comparison was conducted by the LSD test. The results of the study reveal the 
following: 1) Overall, the level of requirements of safety practices in the performance of 
the employees in the aquatic animal processing industry in Songkhla Province is at a ‘high’ 
level. By individual aspects, the management of safety practices in the performance of 
the employees in aquatic animal processing industry in Songkhla is in the following 
descending order: The item with the highest mean score is the policy on safety practices, 
followed by the performance achievement, performance aspect, relationships with 
colleagues, compensation, welfare, security and safety, recognition and working conditions, 
respectively. 2) A comparison of opinions of the employees who differ in their gender, 
educational level and income per month, overall and by individual aspects, shows a .01 
significant difference in their opinions on the safety practices in the performance of the 
employees in the aquatic animal processing industry in Songkhla Province. Overall and 
by individual aspects, the employees who differ in their age show no significant differences 
at a .05 level in their opinions on the safety practices in the performance of the employees 
in the aquatic animal processing industry in Songkhla Province. Similarly, the employees 
who differ in their marital status show a .05 significant difference in their opinions on the 
safety practices in the performance of the employees. The employees who work in different 
work sections show a .01 significant difference in their opinions on the safety practices in 
the performance of the employees. 3) An analysis of opinions of the executives related 
to the management of safety practices of the employees reveals that there have been 
attempts of encouragement for the employees to work as a team, an understanding of 
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working with international standards and the prevention of losses which may occur in 
the future.   
Keywords: Requirements of safety practices, The safety management, Operational safety, The employees 

in the aquatic animal processing industry in Songkhla 

บทน้า 
 จังหวัดสงขลามีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 
2535 จ้านวน 2,423 โรงงาน เงินลงทุน 77,592 ล้านบาท คนงานชาย 37,861 คน คนงานหญิง 
37,734 คน รวมคนงาน 75,595 คน (ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม, 2557) และมีพ้ืนที่โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้าอยู่เป็นจ้านวนมากของภาคใต้ จ้าเป็นต้องใช้แรงงานคนในการผลิตสินค้า
ค่อนข้างสูง แต่สิ่งที่ตามมาเป็นของควบคู่กันนั่นก็คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากบุคคล ร้อยละ 80 มักจะ
เกิดจากการกระท้าที่ไม่ปลอดภัย เช่น การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะ
ปฏิบัติงานกับงานที่มีความเสี่ยง การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่องค์กรก้าหนด 
และการซ่อมเครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรก้าลังท้างานหรือหยุดไม่สนิท การดัดแปลงหรือถอด
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรออก เป็นต้น และอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของอุบัติเหตุทั้งหมด สภาพแวดล้อมในการท้างานที่ไม่ปลอดภัย เช่น    
พ้ืนลื่น การไม่จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ การวางของสูงเกินก้าหนดหรือการจัดวางสารเคมีในพ้ืนที่
อาจก่อให้เกิดประกายไฟ เป็นต้น (วิทิต  กมลรัตน์, 2552) หากเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน จะพบ
ปัญหาเรื่องความล่าช้าในการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่งผลท้าให้ปริมาณการผลิตไม่เป็นไปตาม
แผนการผลิตที่ก้าหนดไว้ และมีสินค้าเกิดการเสียหายระหว่างการผลิต การส่งมอบสินค้าไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียและส่งผลกระทบถึงระดับองค์กรทั้งสิ้น จึงต้องการหา
แนวทางในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความต้องการที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร และน้ามาใช้ใน
การวางแผนบุคลากรให้เหมาะสมเพ่ือน้าไปสู่ผลส้าเร็จอันเป็นเป้าหมายขององค์กร และเพ่ือก่อให้เกิด
แรงผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจที่ส้าคัญต่อพฤติกรรมในองค์กร ถ้าได้มีการกระตุ้นให้พนักงานท้างานโดย
วางแผนและเป้าหมายตั้งระดับของผลงานตามที่ควรจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของ
ผลงานของพนักงาน ซึ่งเมื่อได้ผลงานดีขึ้น ผู้บริหารก็พิจารณาผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พนักงาน
คาดว่าควรจะได้ เช่นนี้นับว่าได้รับประโยชน์พร้อมกันทั้งฝ่ายผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน  
 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา โดยวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. เชิงปริมาณ เป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นความต้องการในการจัดการด้านความ
ปลอดภัยของพนักงาน และเปรียบเทียบการจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงงาน
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อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 155 คน โดยใช้แบบสอบถาม
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติจะท้าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant Different) 
 2. เชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา กลุ่ม
ตัวอย่าง จ้านวน 7 โรงงาน ๆ ละ 1 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเพ่ือสัมภาษณ์แบบ                
มีโครงสร้าง ซึ่งมีค้าถามในแต่ละด้าน ประกอบด้วย การจัดการด้านความปลอดภัย และการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเนื้อหา และการตีความน้ามาสรุปข้อมูล 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป  
สัตว์น้้า จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 78.70 
โดยมีอายุระหว่าง 18 -35 ปี  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.60 ซึ่ งมีการศึกษาอยู่ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.70 มีสถานภาพสมรส มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 73.50 จ้าแนกตามแผนกการผลิต มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.20 มีรายได้ ระหว่าง 
5,000-15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.20 และจ้าแนกตามประสบการท้างานระหว่าง 1-5 ปี 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.40 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิชญาณี  ชาตรีจันทร์สกุล 
(2552) ศึกษาทัศนคติต่อความปลอดภัยในการท้างานของพนักงาน บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอส
เมติค จ้ากัด ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ต้าแหน่งพนักงาน อายุงาน 3-5 ปี และเคย
ได้รับการชี้แจงแนะน้าหรือฝึกอบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยในการท้างานตั้งแต่เข้า
มาท้างานที ่บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ้ากัด 

 ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการในการจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นของความต้องการ
ในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 9 ด้าน โดยเฉลี่ยของข้อที่สูงสุดคือ ด้านก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมาคือ ด้านความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.71 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ  อาจบ้ารุง (2551) ศึกษาการบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า โรงงานผลิตเอทานอล
ในจังหวัดขอนแก่น มีการบริหารความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะเรื่องนโยบายการบริหาร
ความปลอดภัย ด้านลักษณะในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ด้านการยอมรับ มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.52 และด้านสภาพการท้างาน มีค่าเฉลี่ย 3.50 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ       
แก้วฤทัย  แก้วชัยเทียม (2548) ศึกษาการรับรูการจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท้างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการมีการรับรู้การ
จัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างานอยู่ในระดับดี ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ด้านค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ด้านสวัสดิการ         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ด้านความมั่นคง และความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชรี แกล้วกสิกรรม (2551) ศึกษาความคิดเห็นต่อความปลอดภัยใน
การท้างานของพนักงานบริษัท นิฮง เซกิไทย จ้ากัด พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อ
ความปลอดภัยในการท้างานของพนักงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการโดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก เน้นอธิบายและให้ความส้าคัญกับ
ปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ การจูงใจ และสุขอนามัย มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง      
ซ่ึงผู้บริหารองค์การควรพิจารณาเพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคน และบริหารงาน (ศิริวรรณ     
เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 
 ผลการวิจัย พบว่า การจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม   
แปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการด้านความ
ปลอดภัยของพนักงานในภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยเฉลี่ยของข้อที่สูงสุดคือ การจัดการความปลอดภัยในองค์กร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 ส่วนการควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัศลี  จอประยูร (2551) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความปลอดภัยในการท้างานของพนักงานบริษัท คาร์ตัน ออปทิคัล (สยาม) จ้ากัด พบว่า พนักงานมี
ความเห็นด้วยว่า การบริหารจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมการท้า งานที่ปลอดภัยมี
ความส้าคัญต่อความปลอดภัยในการท้างานในระดับมาก รองลงมาคือ การประสานงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรวิภา  สุขวดี (2551) ศึกษาการบริหาร
จัดการความปลอดภัยตามความคิดเห็นของพนักงานโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พนักงานเห็นด้วยว่ามีการบริหารจัดการในระดับมาก ซึ่งข้อสังเกตนี้
สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ 
การท้างานให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ (สาคร  สุขศรีวงศ์, 
2550)  

 ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 3 ข้อ โดยเฉลี่ยของข้อที่สูงสุดคือ การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
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รองลงมาคือ การป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และการตรวจสอบ
เครื่องจักร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญชนก  เลศักดิ์ 
(2550) ศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยในกระบวนการท้างานของพนักงานบริษัทยูเนี่ยนโฟรเซน
โปรดักส์ จ้ากัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยใน
กระบวนการท้างานอยู่ในระดับมาก โดยมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมากที่สุดคือ พนักงานที่ท้างานใน
จุดที่เสี่ยงอันตรายต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับทฤษฎีรูปแบบระบบความ
ปลอดภัยของฟีเรนซ์ ในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้งาน
ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ แต่ในการตัดสินใจแต่ละครั้ง ย่อมจะมีความเสี่ยงที่อาจ
ท้าให้งานประสบความส้าเร็จหรือล้มเหลวได้ (เฮนริช, 1950) 

 เปรียบเทียบการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา จ้าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของพนักงาน         
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สรุปการทดสอบสมมติฐานการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา  

 

ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
ความต้องการใน

ปฏิบัตงิาน 
การจัดการด้านความ

ปลอดภัย 
การปฏิบัติงานความ

ปลอดภัย 

เพศ ** ** * 
อายุ - - - 
ระดับการศึกษา ** ** ** 
สถานภาพ - - * 
แผนกที่ปฏิบัติหน้าท่ี ** - ** 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ** ** ** 
ประสบการณ์ท้างาน - - - 

หมายเหตุ * มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ** มีนยัส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

- ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลจ้าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน    
ข้อ 1-3 อายุและประสบการณ์ท้างานต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการด้านความปลอดภัยใน
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การปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ข้อ 1-3 สถานภาพ ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในภาพรวมแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1-2 แต่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน  
ข้อ 3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แผนกที่ปฏิบัติหน้าต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
จัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อ 2 แต่ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ1 กับข้อ 3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ผลการวิจัย พบว่า ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา ในการ
จัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย ด้านการวางแผน บริษัทมีแผนงานการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตทุกขั้นตอนควบคุมอย่างเข้มงวดให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานสากลได้ก้าหนด 
แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ แผนงานประชาสัมพันธ์ภายใน และแผนงานพัฒนาบุคลากรมุ่งพัฒนา
คุณภาพ และด้านการควบคุม ด้านการจัดการความปลอดภัยในองค์กร บริษัทมีเครื่องจักร อุปกรณ์
และวิธีในการท้างานรวมถึงตระหนัก ในความร่วมมือของทุกคนในองค์กรเพ่ือท้าให้ต้นทุนต่้าที่สุด
บุคลากรถือได้ว่าเป็นแรงผลักดันอันส้าคัญ บริษัทให้ประสบความส้าเร็จโดยตระหนักถึงความส้าคัญ
ของบุคลากร ด้านการประสานงาน บริษัทมีการชักจูงชี้ให้ เห็นถึงประโยชน์ส่วนร่วม ท้าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีน้้าใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บางครั้งการให้ข้อแนะน้ากันก็จะท้าให้ผู้เกี่ยวข้อง     
มีความสามารถในระดับเดียวกันเพ่ือจะได้ท้างานด้วยกันได้ การเพ่ิมความใกล้ชิด ท้าให้มีการพบปะ
หารือกันอยู่เสมอ เพ่ือให้ไว้วางใจกัน และการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านการเตรียมการก่อน
ปฏิบัติงาน บริษัทมีการให้ค้าปรึกษาแนะน้าด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุแก่ฝ่ายบริหาร ผู้จัดการ 
หัวหน้าแผนกต่าง ๆ และบางหน่วยงาน เช่น งานด้านจัดซื้อจัดหาบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดการสูญเสีย และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้านการ
ตรวจสอบเครื่องจักร บริษัทมีการตรวจสองเครื่องจักรก่อนใช้ทุกครั้ง เพ่ืออุบัติเหตุลดการบาดเจ็บ 
การสูญเสียที่อาจจะเกิดในอนาคตได้ และด้านการป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน บริษัทมีตรา
สถานที่ท้างานเพ่ือค้นหาสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือวิธีการท้างานที่ไม่ปลอดภัย แล้วแก้ไขเสีย
ก่อนที่จะเกิดอุบัติภัยขึ้น  
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความต้องการในการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอยู่ระดับมาก ทั้ง 9 ด้าน เป็นการก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน ลักษณะในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ ความมั่นคง และความปลอดภัย การยอมรับ และสภาพการท้างาน ตามล้าดับ ในการ
จัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ระดับมาก ทั้ง 4 ข้อ คือ 
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การจัดการความปลอดภัยในองค์กร การควบคุม การประสานงาน และการวางแผน ตามล้าดับ และ
พนักงานมีการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ระดับมาก ทั้ง 3 ข้อ คือ การเตรียมการ
ก่อนการปฏิบัติงาน การป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และการตรวจสอบเครื่องจักร ตามล้าดับ 
 จากการเปรียบเทียบการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา จ้าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล พนักงานที่มีเพศ ระดับ
การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พนักงานที่มีอายุและ
ประสบการณ์ท้างานต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้ง
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานที่มี
แผนกที่ปฏิบัติหน้าต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของพนักงาน และการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากระดับความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า จังหวัดสงขลา  ในการจัดการด้านความ
ปลอดภัย โดยการวางแผน การจัดการองค์กร การประสานงาน และการควบคุม ซึ่งเป็นการสร้าง
มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการประกันคุณภาพ เป็นสร้างความหน้า
เชื่อถือและกฎในการปฏิบัติ ระบบรายงานที่ใช้ร่วมกันเพ่ือช่วยในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในทุก
ขั้นตอน เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยจะก้าหนดมาจรฐานระดับสู งส้าหรับแนวทางการรักษา
ความปลอดภัยที่เป็นระบบสากล และการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกฎในการรักษาความ
ปลอดภัยส้าหรับการผลิต การขนส่ง คลังสินค้า และการรับรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมและความต้องการของลูกค้า และการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย โดยการเตรียมการ
ก่อนปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องจักร และการป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน จะให้ค้าปรึกษา
ค้าแนะน้าต่าง ๆ จัดการฝึกอบบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยขั้นต่อไปต้องท้าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพนักงานในโรงงานเกี่ยวกับเครื่องมือ 
อุปกรณ์การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และเพ่ิมทักษะความช้านาญด้านปลอดภัยใน
ปฏิบัติงาน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการรถรางน้าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตเทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 

Maketing Mix Factors of Service Singora tram tour for Cultoral Tourism 
in Songkhla Municipality, Songkhla  

ภูษณิสา  ด้วงดน1 แสนศักดิ์  ศิริพานิช2 และป้องศักดิ ์ ทองเนื้อแข็ง3 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการ
รถรางน าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.948 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า t-test, F-test และการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการรถรางน าชม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวไทย
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากร การให้บริการ มี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาด้านสถานที่การให้บริการ และด้านราคา การให้บริการ ส่วนด้านที่
มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านประชาสัมพันธ์การให้บริการ และการเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา 
จังหวัดสงขลา จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามเพศ อาชีพ และรายได้ นักท่องชาวไทย  มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่มีอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ 
และที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการ
รถรางน าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาบนครสงขลามากกว่านักท่องเที่ยว เพศชายที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท  

ค้าส้าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การให้บริการรถราง, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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Abstract 
 

This study aimed to examine the marketing mix factors that influence the 
Services singora tram tour for Cultural Tourism at Songkhla Municipality, It was a survey 
research. 400 Thai tourists sampling was conducted by questionnaires. The reliability 
of the whole questionnaire was at 0.948 Data was analyzed by SPSS computer Program. 
Statistic of this research was used frequency, percentage, mean and standard deviation, 
t-test, F-test and paired test by Scheffe method. 

The result indicated that generally, Thai tourists were satisfied at a high livel. 
Considered the result by the first 3 descending ranking has showed that the personnel 
service offered, place service, and price service were in the ranking. Different age, 
education, and career of the tourists did not make different idea for the marketing 
mix factors of the Services singora tram tour for Cultural Tourism at Songkhla Municipality, 
Songkhla significantly at alpha 0.05. But defferent income was influenced significantly 
at alpha 0.05. It was found that the tourists who got 30,001-40,000 baht income were 
less satisfied than tourists who got 10,000 bath or lower income. 

Keywords : Marketing mix factors, Service Singora tram tour, Cultural Tourism. 

 
บทน้า 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เจิรญเติบโตรวดเร็วและความส าคัญยิ่งต่อระบบเศรษกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศ สามารถน าไปพัฒนากระตุ้น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ น าไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความ
เจริญให้แก่ชุมชนทุกส่วนภูมิภาค รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาและ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตั้งแต่อดีตมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันรัฐบาลจึงได้สนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเทศบาล เป็นต้น เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศ และสามารถใช้เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวในอนาคตได้ 
 จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง เป็นจังหวัดที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวหลากหลายทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมีแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสินค้า
พ้ืนเมืองเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว (แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา , 2553-2556) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  



 

 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

116 
 

ในเขตเทศบาลนครสงขลาเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็น     
เมืองเก่าแก่ มีชุมชนโบราณ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่น
พ้ืนเมือง ศิลปะพ้ืนเมือง ซี่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน  (ส านักงานจังหวัดสงขลา, 
2553: 9) เทศบาลนครสงขลาได้มีแนวคิดในการสร้างกระแสการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยว
ด้วยความเข้าใจและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและระบบนิเวศน์รอบเมืองสงขลา   
เป็นการสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของเมือง โดยการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวรอบเมืองสงขลา ซึ่ง    
ได้ใช้รถรางน าชมการท่องเที่ยวเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการเข้าถึงพ้ืนที่        
แหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ในการท่องเที่ยวเพ่ือให้การท่องเที่ยว      
มีความน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และคาดว่าจะสร้างรายได้จากการท่อ งเที่ยว             
ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้เพ่ิมข้ึน (ส านักงานเทศบาลนครสงขลา, 2557)  

 ปัจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม     
การท่องเที่ยวนั้น มีสภาพการแข่งขันค่อนข้างสูง อันเนื่องมาจากการที่ทุก ๆ ภาคส่วนให้ความสนใจ
เกี่ยวกับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2558 รวมทั้งเทศบาลนครสงขลา
นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันให้ความส าคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงได้มีแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีเพ่ิมมากขึ้นจากที่กล่าวมา    
ในข้างต้น เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการตามกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเป็นอย่างยิ่งของสถานการณ์ดังกล่าว จึงสนใจ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนคร
สงขลา จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับเทศบาลนครสงขลาและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม          
ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ      
ของนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิดการเพ่ิมกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวอีกอย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

สมมติฐาน 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพต่างกัน  

มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยว      
เชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 
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วิธีการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง แนวทางการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
นครสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริ การรถรางน าชมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบประชากร         
ที่แน่นอน จึงประมาณข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา จากรายงานสถิติ พ.ศ. 
2556 จ านวน 968,000 คน (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) และได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973: 125 อ้างถึง
ใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2556) จากตารางส าเร็จรูปได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
  เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ       
เป็น แบบส ารวจรายการ (Check Lists Questionnaires) ซึ่งมีค าถามชนิดปลายปิด โดยแบ่งค าถาม
ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านประกรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ เป็นแบบสอบถามลักษณะตรวจสอบรายการ 
(Check list Question) แบบก าหนดค าถามให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว (Check one choice) 
จ านวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการรถรางน าชม   
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ปัจจัยส่วนประสม            
ทางการตลาด 7 ด้าน (ศิริพร สุพรรณทอง, 2551: 5) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านผลิตภัณฑ์
บริการ ด้านราคาบริการ ด้านสถานที่บริการ ด้านประชาสัมพันธ์บริการ ด้านบุคลากรให้บริการ  
ด้านกระบวนให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมให้บริการ มีจ านวน 42 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
ลักษณะมาตรวัดอันตรภาค (Interval scale) ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือประสานงาน

ไปยังเทศบาลนครสงขลา ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้     

  2. น าหนังสือที่ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสงขลาเพ่ือขอ

อนุญาตเข้าด าเนินการเก็บข้อมูลพร้อมแนบแบบสอบถามและรายละเอียดตาราง วัน เวลา ที่จะเข้า

เก็บข้อมูล 

N 
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  3. ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามพร้อมอธิบายให้

เข้าใจในวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าแบบสอบถามให้กลุ่ มตัวอย่างเข้าใจก่อนตอบ

ข้อมูลในแบบสอบถาม ณ จุดขึ้น-ลง การให้บริการรถราง 

  4. เก็บแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามด้วยตนเอง หลังจาก

กลุ่มตัวอย่างใช้บริการรถราง ณ จุดขึ้น-ลง การให้บริการรถราง 

  5. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ฉบับ 

ได้รับคืน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test, F-test และ

การทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็น          
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลนครสงขลาให้ความส าคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงได้
มีแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีเพ่ิมมาก
ขึ้น เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการตามกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การให้บริการรถรางได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องประมาณ 3 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงที่เปิด      
การให้บริการรถรางโดยไม่คิดค่าบริการ เพ่ือดึงดูดให้นักนักท่องเที่ยวมีความความประทับใจพึงพอใจ
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวัตย์ สุวรรณภักดี (2547) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอุทยานนกน้ าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง พบว่า      
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอุทยานนกน้ าทะเลน้อย เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณสถานที่ด้านบริหารจัดการทั่วไป ด้านบุคลากร ด้านทั่วไปของ    
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

ผลการการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการรถรางน าชม     
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
และสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
จ าแนกตามรายได้มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักท่องเที่ยวที่
มีรายได้ 30,001-40,000 บาท มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการรถราง
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น าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากว่านักท่องเที่ยวมีรายได้ต่ ากว่า 10 ,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลอาจจะมีผลกระทบต่อ
รายได้ หรืออ านาจในการตัดสินใจการใช้บริการการท่องเที่ยวที่มีความจ าเป็นและความต้องการ
บริการที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิยะรัตน์ แก้วอุทัย (2554) ได้ศึกษาทัศนคติ
และความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีส่วนประสมทางการตลาด ในกิจกรรมนันทนาการ
ของอุทยานนกน้ าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ที่พบว่า ด้านทัศนคติของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดในกิจกรรมนันทนาการในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล
ไม่แตกต่างกัน 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลลากร ด้านความพร้อม
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ             

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยว          

เชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวไทย             
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากรการให้บริการมีระดับ    
ความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาด้านสถานที่การให้บริการ และด้านราคาการให้บริการ ด้านที่มีระดับ
ความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านประชาสัมพันธ์การให้บริการ และการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัด
สงขลา จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็น          
ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกแต่ละด้านพบว่า จ าแนกตามรายได้มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง         
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการรถรางน าชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากว่า
นักท่องเที่ยวมีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท 

 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การพัฒนาการให้บริการรถรางมีความส าคัญยิ่ งต่อองค์กรเพ่ือสามารถน ามาใช้ ใน             
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ควรปรับปรุงงานการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 ควรพิจารณาปรับปรุงการให้บริการรถรางให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุง      
ทุก 3-5 ปี เพราะรูปแบบความต้องการของผู้รับบริการจะเปลี่ยนแปลงไป จึงควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ          
การให้บริการเพ่ือให้สามารถตอบสนองได้ทันกับความต้องการของนักท่องเที่ยวตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบความถูกต้อง ของเนื้อหา 
ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีนครสงขลา และมัคคุเทศก์ การให้บริการรถรางตลอดเจ้าหน้าที่ที่อ านวย
ความสะดวกเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านตลอดจนกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เห็นความส าคัญของงานวิจัยฉบับนี้ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดี 
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ความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุง 
The Food Security among The Elderly Persons of Rural Communities  

in Phatthalung Province 
พัชราวดี  อรรถวิวัฒนากุล1  เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์2 และนิรชร ชูติพัฒนะ3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชน
ชนบท จังหวัดพัทลุง และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุใน
ชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุงโดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตชุมชนชนบทของจังหวัดพัทลุงจ านวน 397 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square และ สถิติ สหสัมพันธ์สเปียร์
แมน (Spearman Rank Correlation)  
 ผลการศึกษา พบว่า ความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบท จังหวัด
พัทลุง มีความมั่นคงทางอาหารอยู่ในระดับน้อย  
 โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการมีอาหารเพียงพอ (Availability) อยู่ในระดับน้อย ผู้สูงอายุ
เคยอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งเนื่องจากมีอาหารไม่เพียงพอ ด้านการเข้าถึงอาหาร  (Food Access) 
ผู้สูงอายุไม่สามารถซื้ออาหารจากร้านค้าหรือรถขายเร่ ที่อยู่ในชุมชนได้อย่างสะดวก ด้านการใช้
ประโยชน์จากอาหาร (Utilization) ผู้สูงอายุไม่ได้รับประทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
และด้านการมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Stability) ในแต่ละวันผู้สูงอายุใช้จ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าอาหาร
น้อยกว่าค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  และปัจจัยด้านครอบครัว กับความ
มั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุ พบว่า การศึกษา รายได้ของผู้สูงอายุ อาหารที่รับประทาน โรค
ประจ าตัว (ไขมันในเลือดสูง) จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว ลั กษณะการ
รับประทานอาหาร มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 
 
ค้าส้าคัญ : ความมั่นคงทางอาหาร, ผู้สูงอาย,ุ จังหวัดพัทลุง 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the food security level and the 

factors related to food security of the elderly in rural communities, Phatthalung 
Province. The instrument used was a questionnaire developed by the researcher. The 
sample consisted of 397 individuals aged 60 or older living in rural communities. The 
data were analyzed by mean, standardized, chi-square and Spearman Rank 
Correlation.  

The results showed that the food security level of the elderly living in rural 
communities was low.  

Food availability was low and meals were sometimes missed. Food access 
data showed that the elderly could not buy food from a store or a hawker. Food 
utilization showed that the elderly did not get enough nutritious foods. Food stability 
showed that the daily food spend by the elderly was lower than other household 
expenses. Analyzing of personal and family factors showed a significant correlation at 
the 0.05 level, education, income of the elderly, food intake, hypercholesterolemia, 
family members, care giver and eating pattern.  
 
Key Words : Food security/ Older adults/ Phatthalung Province 

 
บทน้า 
 อาหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับมนุษย์ในการด ารงชีวิตอยู่ เป็นพลังงานให้มนุษย์ ใช้
ประกอบกิจกรรมเพ่ือด าเนินชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในอดีตวิถีชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ทั้งที่อาศัยอยู่ใน
เมืองและชนบทมีชีวิตอยู่บนพ้ืนดินอันสมบูรณ์ มีการหาอาหารและน้ าจากธรรมชาติ มีพ้ืนที่เพ่ือการ
เพาะปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพ่ืออยู่เพื่อกิน แต่ในปัจจุบันพบว่าปริมาณอาหาร ที่ผลิตมาจากธรรมชาติมี
การผลิตน้อยลง เนื่องจากมีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรทั่วโลก และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการ เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน โดยสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อระบบความมั่นคงทางอาหาร 
(FAO, 2006) 
 ความมั่นคงทางอาหารเป็นภาวะที่บุคคลมีความสามารถทั้งในด้านกายภาพและเศรษฐกิจ ที่
จะเข้าถึงอาหารที่ เพียงพอ ปลอดภัยและมีโภชนาการ โดยองค์การอาหารและ เกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and agriculture organization of the United Nation: FAO ) ได้แบ่ง
ความมั่นคงทางอาหารออกเป็น 4 มิติย่อย ได้แก่ 1. การมีอาหารเพียงพอ ( Food availability ) คือ 
ความเพียงพอในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมของอาหารที่ผลิตภายในประเทศหรือการน าเ ข้า 
รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร 2. การเข้าถึงอาหาร ( Food access ) คือ การที่บุคคลสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรและมีสิทธิในการที่จะได้อาหารอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน 
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3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร ( Food utilization ) คือ การใช้ประโยชน์ของสารอาหารผ่านอาหาร
ที่เพียงพอซึ่งสามารถตอบสนองร่างกายได้ครบถ้วน 4. การมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food stability) 
คือ การที่บุคคล ครอบครัวและประชากรในประเทศ ไม่เสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหารทั้งที่เกิดจาก
วิกฤติกะทันหัน เช่น ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ วิกฤติทางเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ที่
เป็นไปตามฤดูกาล เช่น น้ าท่วม เป็นต้น (FAO, 2006) 
 ส าหรับประเทศไทย แม้จะมีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร และสถานการณ์ในภาพรวมของ
ประเทศไทยยังมีความม่ันคงด้านอาหารสูงแต่ยังมีการขาดแคลนอาหารบางชนิด เช่น บางช่วงเวลา ที่
เกิดจากการบริหารจัดการ และการกระจายอาหารยังไม่ทั่วถึงไปยังคนที่มีรายได้น้อย และยังได้รับผล
จากภัยธรรมชาติที่แปรปรวน เช่นน้ าท่วม ฝนแล้ง พายุ ท าให้ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติลดลงตาม
กาลเวลา ปัญหาทุพโภชนาการจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญของประชากรผู้สูงอายุ อันเกี่ยวเนื่องกับความ
มั่นคงทางอาหาร ก่อให้เกิดปัญหาสองด้าน คือ ด้านการขาดสารอาหาร ที่ก่อให้เกิดโรคขาด
สารอาหาร และการได้รับสารอาหารเกิน ที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังที่เก่ียวข้องกับอาหาร ซึ่งปัญหาโรคขาด
สารอาหารที่ส าคัญคือโรคขาดโปรตีนและพลังงาน ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ 

จังหวัดพัทลุง มีลักษณะบ้านเรือนเป็นชุมชนของเกษตรกรขนาดเล็ก ประชากรมีอาชีพท า
การเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ ท าสวนยางพารา สวนผลไม้  ท านา ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มา
ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ บ้านเรือนตั้งเป็นกลุ่มก้อน และกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศ 
มีภูเขาล้อมรอบ มีระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ผู้สูงอายุโดยรวมอาศัยอยู่
กับคู่สมรส และบุตรหลาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวน ปลูกผัก ปลูกพืชสวนครัวและ เลี้ยง
สัตว์บริเวณบ้าน เพื่อรับประทานเองและค้าขายเพียงเล็ก ๆน้อย ๆ ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวและอยู่ใน
สถานะท่ีต้องพ่ึงพาครอบครัวเนื่องจากไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อย โดยรายได้หลักได้มาจากบุตร การ
ประกอบอาชีพและเบี้ยยังชีพของรัฐ นอกจากนี้ในจังหวัดพัทลุงยังพบปัญหาการขยายตัวของสวนยาง
ท าให้พ้ืนที่นามีน้อยลง กอปรกับไม่มีการจัดการน้ าและระบบชลประทาน คุณภาพของดินเสื่อม ท า
ให้ผลผลิตข้าวตกต่ า (ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร, 2551) บุตรหลานของเกษตรกรจ านวนไม่น้อย ขาด
ความรู้และทักษะในการท าเกษตร จึงอพยพย้ายถิ่น ละทิ้งอาชีพเกษตรเพ่ือไปหางานท าใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการในเขตเมือง (ศจินทร์ ประชาสันติ์, 2551) หรือไร้ที่ท ากิน ปล่อยให้ชุมชน
เกษตรชนบทมีผู้สูงอายุและเด็กอยู่ล าพัง  ผู้สูงอายุจึงมีความเปราะบางมากขึ้นเนื่องจากไม่มีบุตร
หลานคอยดูแลใกล้ชิด (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2552)  อีกทั้งแรงสนับสนุนจากสังคมมีอยู่จ ากัด จึงอาจท า
ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบอาหารได้ยาก เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง
ทางอาหาร เกิดปัญหาโภชนาการที่ตามมาด้วยโรคเรื้อรังซึ่งเป็นภาระโรคสูงสุดแก่ผู้สูงอายุ ( สถาบัน
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2548) จากสถิติผู้สูงอายุในจังหวัดพัทลุงที่ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรังในเขตพ้ืนที่
ชนบท ปัจจุบันพบผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานมีจ านวนทั้งหมด 1,025 ราย (จากผู้ที่เป็น
เบาหวานทั้งหมด 3,332ราย)โรคความดันโลหิตสูงจ านวน 15,564 ราย (จากผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง
ทั้งหมด 24,748 ราย) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุจัดเป็นกลุ่มวัยที่เจ็บป่วยด้วยโรค
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เรื้อรังมากที่สุด เมื่อเทียบกับผู้ป่วยทุกกลุ่มวัย ส่งผลให้สัดส่วนผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในภาวะพ่ึงพามี
แนวโน้มมากขึ้นในอนาคต 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจัยระดับบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร
ของผู้สูงอายุได้แก่ เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ของผู้สูงอายุ  พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์
กับความม่ันคงทางอาหารของผู้สูงอายุ โดยเพศชายมีความมั่นคงทางอาหารมากกว่าเพศหญิง (Duerr, 
2006; Piaseu, 2005) การศึกษา มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุ พบว่าบุคคล
ที่มีการศึกษาต่ ามีความเป็นไปได้ที่จะหาอาหารมาบริโภคได้น้อยกว่าคนที่มีการศึกษาสูง (วัฒนาวดี คุ้ม
ทองมาก, 2548)  สถานภาพ  มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มี
สถานภาพสมรสหม้าย หย่า แยกมีโอกาสสูงในการเกิดความไม่มั่นคงทางอาหารมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่
เป็นคู่ (Piaseu, Komindr, & Belza, 2010) การมีโรคประจ้าตัว มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทาง
อาหารของผู้สูงอายุ กล่าวคือ บุคคลที่มีสุขภาพไม่ดี จะเกิดความมั่นคงทางอาหารในระดับน้อยได้
มากกว่าบุคคลที่มีสุขภาพดี นอกจากนี้ความมั่นคงทางอาหารน้อยอาจน าไปสู่ความเครียดเรื้อรังและ
มักพบอัตราภาวะอ้วนและน้ าหนักเกินสูงกว่าครอบครัวที่มีความมั่นคงทางอาหารมาก (กิ่งทิพย์ แต้ม
ทอง, 2546; วันดี โภคะกุล, 2545) และรายได้ของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร
ของผู้สูงอายุ กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือยากจนจะเกิดความมั่นคงทางอาหารน้อย และ
บุคคลที่มีรายได้ต่ าจะบริโภคอาหารที่มีคุณภาพหรือ มีความหลากหลายของอาหารลดลง (กิ่งทิพย์ 
แต้มทอง, 2546)  

และจากทฤษฎีของ Robert J. House ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ผู้รับได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
ในด้านวัตถุ สิ่งของ จากผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน เป็นผลให้ผู้รับ ได้ปฏิบัติหรือ
แสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ผู้รับต้องการ ในที่นี้ หมายถึง การมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ โดยการ
มีความม่ันคงทางอาหาร มีอาหารเพียงพอ สามารถเข้าถึงอาหารได้ ทั้งนี้ผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายจากบุคคลต่างๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ รายได้ของผู้สูงอายุ ในการวิจัยครั้งนี้ ต้องการศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  สถานภาพ ผู้ดูแลค่าใช้จ่าย การประกอบอาชีพ
ของผู้สูงอายุ การรับประทานอาหาร โรคประจ าตัว กับความม่ันคงทางอาหารของผู้สูงอายุ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาระดับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุง  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท 

จังหวัดพัทลุง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ของผู้สูงอายุ การรับประทานอาหาร 
โรคประจ าตัว มีความสัมพันธ์กับความม่ันคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุง  



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

125 
 

      2. ปัจจัยด้านครอบครัว สังคม ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ของครอบครัว 
สถานะของผู้สูงอายุในครอบครัว ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายของครอบครัว ลักษณะการรับประทานอาหารใน
ครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร ของผู้สูงอายุในชุมชน
ชนบทจังหวัดพัทลุง  
 
วิธีการวิจัย 

1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         1.1 ประชากร (population) ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ใน

เขตชุมชนชนบท ในจังหวัดพัทลุง จ านวน 51,234 คน  
              1.2 กลุ่มตัวอย่าง (sample) ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขต

ชุมชนชนบทของจังหวัดพัทลุง ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ (Taro Yamane, 1997) มี
จ านวนทั้งหมด 397 คน 

     2. ด้านตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชน
ชนบท จังหวัดพัทลุง 

        2.1 ตัวแปรอิสระ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้ของผู้สูงอายุ สถานภาพ การ

รับประทานอาหาร โรคประจ าตัว 
 ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ของครอบครัว 

สถานะของผู้สูงอายุในครอบครัว ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายของครอบครัว ลักษณะการรับประทานอาหารใน
ครอบครัว  
     ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม  
         2.2 ตัวแปรตาม 
   คือ ระดับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุ ได้แก่ การมีอาหารเพียงพอ การ
เข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหาร การมีเสถียรภาพด้านอาหาร 
                      2.3 ด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหาร
ของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุง ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ (เพศ การศึกษา รายได้ของ
ผู้สูงอายุ สถานภาพ การรับประทานอาหาร โรคประจ าตัว ) ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ (จ านวน
สมาชิกในครอบครัว รายได้ของครอบครัว สถานะของผู้สูงอายุในครอบครัว ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว ลักษณะการรับประทานอาหารในครอบครัว ) ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม และ
ระดับความม่ันคงทางอาหารของผู้สูงอายุ ได้แก่ การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร การใช้
ประโยชน์จากอาหาร การมีเสถียรภาพด้านอาหาร              
                     2.4 ด้านระยะเวลา ในการศึกษาจะท าการศึกษาในระหว่างเดือนเมษายน–ตุลาคม 
2556  
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนีป้ระกอบด้วย แบบสอบถาม 
คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทาง
สังคม ส่วนที่ 3 แบบสอบถามระดับความม่ันคงทางอาหารของผู้สูงอายุ  
    ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ครอบครัวของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ของผู้สูงอายุ การรับประทานอาหาร
ของผู้สูงอายุ โรคประจ าตัว รายได้ของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว สถานะของผู้สูงอายุใน
ครอบครัว ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายของครอบครัว ลักษณะการรับประทานอาหารในครอบครัว ลักษณะค าถาม
เป็นแบบเลือกตอบ รวมค าถามทั้งหมด 12 ข้อ  
   ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ แรงสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 11 ข้อ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 3 องค์ประกอบคือ ครอบครัว (4 ข้อ) 
เพ่ือน/เพื่อนบ้าน (4 ข้อ) และองค์กรต่าง ๆ (4 ข้อ) เป็นข้อค าถามเชิงบวก ทั้ง 11 ข้อ ลักษณะค าตอบ
ให้เลือก “มี” กับ “ไม่มี” ช่วงคะแนน 0-1 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 0 คะแนน (ไม่มี) ถึง 1 
คะแนน (มี) คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-11 คะแนน คะแนนน้อย หมายถึง ได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมน้อย คะแนนปานกลาง หมายถึง ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมปานกลาง คะแนนมาก หมายถึง 
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมมาก 
   ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ระดับความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน 
คือ ด้านที่ 1 เป็นค าถามเรื่องการมีอาหารเพียงพอ จ านวน 5 ข้อ  
   ข้อที่ 1, 2, 3  เป็นข้อค าถามเชิงบวก  
   ข้อที่ 4, 5     เป็นข้อค าถามเชิงลบ  
ด้านที ่2 เป็นค าถามเรื่องการเข้าถึงอาหารจ านวน 5 ข้อ  
   ข้อที่ 6, 7, 8, 9, 10 เป็นข้อค าถามเชิงบวก 
ด้านที่ 3 เป็นค าถามเรื่องการใช้ประโยชน์จากอาหาร จ านวน 5 ข้อ   
   ข้อที่ 11, 12, 13 เป็นข้อค าถามเชิงบวก  
   ข้อที่ 14, 15     เป็นข้อค าถามเชิงลบ  
ด้านที่ 4 เป็นค าถามเรื่องการมีเสถียรภาพด้านอาหาร จ านวน 5 ข้อ  
   ข้อที่ 17  เป็นข้อค าถามเชิงบวก  
   ข้อที่ 16, 18, 19, 20 เป็นข้อค าถามเชิงลบ   
ลักษณะค าตอบเป็นแบบ rating scale 4 ระดับ ช่วงคะแนน 0-3 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
ตั้งแต่ 0 คะแนน (ไม่เคยปฏิบัติ) หมายถึง ระดับความมั่นคงทางอาหารน้อยมาก ถึง 3 คะแนน (เป็นประจ า) 
หมายถึง ระดับความมั่นคงทางอาหารมาก ในการศึกษาครั้งนี้การแปลผลข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระดับ  
เกณฑ์การแปลความหมาย ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มรายข้อ ใช้ค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่ 0.00–3.00 โดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ของ Best (1977) แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
   คะแนนสูงสุด – ต่ าสุด        =   3 – 0 
                            จ านวนขั้น                        3 
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                                                      = 1 
   คะแนนเฉลี่ย 0.00–0.99  หมายถึง ความมั่นคงทางอาหารอยู่ในระดับน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.99 หมายถึง ความมั่นคงทางอาหารอยู่ในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย  2.00–3.00  หมายถึง ความมั่นคงทางอาหารอยู่ในระดับมาก 
 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
               ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ
ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  และใช้สถิติวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยสถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2.) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ครอบครัวกับระดับความมั่นคงทาง
อาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทโดยใช้สถิติ 2 ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และหา
ระดับความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบ (Cramer’V) ซึ่งมีการแปลผล (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 

ค่า   V  =  0            หมายถึง ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
ค่า   V  =  0.01-0.25   หมายถึง ตัวแปร  2 ตัว  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
ค่า   V  =  0.26–0.55  หมายถึง   ตัวแปร  2 ตัว  มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
ค่า   V =  0.56–0.75  หมายถึง  ตัวแปร  2 ตัว  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ค่า  V = 0.76–0.99    หมายถึง ตัวแปร  2  ตัว  มีความสัมพันธ์กันระดับสูงมาก 
ค่า  V = 1  หมายถึง ตัวแปร  2  ตัว  มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ 

 
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 397 คน โดยผ่านการ
ประเมินขั้นพ้ืนฐาน จากการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปจากผู้ท าการวิจัย 

ตารางที่ 1-2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการทบทวนเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยขอน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาประถมศึกษา สถานภาพหม้าย ประกอบอาหาร
รับประทานเอง มีโรคประจ าตัวไขมันในเลือดสูง มีรายได้ 3,001-7,000 บาทต่อเดือน มีรายได้ของ
ครอบครัว 3,001–10,000 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับลูก สถานะของผู้สูงอายุเป็นหัวหน้า
ครอบครัว ดูแลตัวเองเรื่องค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นหลัก ลักษณะการรับประทานอาหารจะทาน
พร้อมกันในเม้ือเย็น และผู้สูงอายุได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 
 จากข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นสอดคล้องกับฐานข้อมูลประชากร ของจังหวัดพัทลุงซึ่งเพศชาย
อายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากกว่าเพศหญิง (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, 2557) สถานภาพเป็นหม้าย
เนื่องมาจากคู่สมรสเจ็บป่วยเสียชีวิตด้วยวัยที่สมควร จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรขั้น
พ้ืนฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2494 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามวิถีชีวิตของ
บริบทในพื้นท่ีภาคใต้ คือการท าสวนยางพารา รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 3,000–10,000 บาท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
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ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) และผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่กับลูกเป็นผู้ดูแลเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นหลัก อาจเป็นไปได้ว่า สังคมชนบทลูกหลานของผู้สูงอายุจะมีระดับ
การศึกษาที่น้อยและไม่สามารถท างานเลี้ยงชีพได้ยังคงพ่ึงพาอาศัยรายได้จากการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุเป็นหลัก การรับประทานอาหารมื้อหลักที่ครอบครัวของผู้สูงอายุจะรับประทานพร้อมกันนั้น
จะเป็นมื้อเย็น เนื่องมาจากมื้อเย็น สมาชิกในครอบครัวจะอยู่พร้อมหน้า โดยบริบทในชุมชนชนบทมื้อ
เช้าสมาชิกในครอบครัวต่างก็ต้องกรีดยาง มื้อเที่ยงจะออกรับประทานอาหารนอกบ้าน จึงท า ให้มื้อ
เย็นเป็นมื้อส าคัญที่สามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แรงสนับสนุนทาง
สังคมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลางอาจเนื่องมาจากการที่ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไม่ถึงชุมชน
ชนบท ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบทนั้นยังต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการต่างๆที่ภาครัฐให้การสนับสนุนทางด้านอาหาร เช่น โครงการธงฟ้า ซึ่งโครงการเหล่านี้ยังเข้า
ไม่ถึงพ้ืนที่ชนบท (ตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ (n = 397) 
 

    ปัจจัยส่วนบุคคล                                                                                 จ้านวน (ร้อยละ) 
เพศ 
ชาย                                                                                                                          
หญิง                                                                                                                        
การศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา                                                                                                             
ต่ ากวา่ประถมศึกษา                                                                                                
ประถมศึกษา                                                                                                         
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า                                                                                     
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า                                                                                         
สถานภาพ 
โสด                                                                                                                          
คู่                                                                                                                           
หม้าย                                                                                                                    
หย่าหรอืแยกกันอยู่                                                                                                
รายได ้(บาท/เดือน)   
ไม่มีรายได้                                                                                                               
ต่ ากวา่ 1,000                                                                                                           
1,001- 3,000                                                                                                           
3,001 -7,000                                                                                                         
7,001- 10,000                                                                                                       
10, 001 บาทขึ้นไป 
อาหารที่รับประทาน 
ประกอบอาหารเอง                                                                                                  
ซ้ืออาหารส าเร็จรูป                                                                                                    
โรคประจ้าตัว 
โรคความดันโลหิตสูง                                                                                              
โรคเบาหวาน                                                                                                           
โรคหลอดเลือดสมอง                                                                                                
โรคไขมันในเลือดสูง                                                                                                                                                                                                

 
215 (54.20) 
182 (45.80) 
 
 91 (22.90) 
 63 (15.90) 
112 (28.20)  
100 (25.20)  
 31 (7.80)  
 
  8 (0.50)  
145 (36.50) 
194 (48.86) 
 50 (12.59) 
 
  8 (2.00)  
 48 (14.10) 
 32 (8.10)  
155 (39.00) 
134 (33.80)  
 20 (5.00)  
 
319 (80.40)  
  78 (19.60)  
 
  78 (19.60)  
  36 (9.10)  
    0 (0.00)  
 97 (24.40) 
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ตารางท่ี 2 ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคมของผู้สูงอายุ (n = 397)  
 
ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม                                                                             จา้นวน (ร้อยละ)     
รายได้ทั้งครอบครัว (บาท/เดือน)   
ไม่มรีายได้                                                                                                                0 (0.00) 
ต่ ากว่า 1,000                                                                                                            2 (0.50) 
1,001- 3,000                                                                                                          37 (9.30) 
3,001 -7,000                                                                                                       163 (41.10) 
7,001- 10,000                                                                                                     163 (41.10) 
10, 001 บาทขึ้นไป                                                                                                    32 (8.10) 
จ้านวนสมาชกิในครอบครัว 
มีท่านเพียงคนเดียว                                                                                                  26 (6.540) 
อาศัยอยู่กับสามี/ภรรยา                                                                                            125 (31.40) 
อาศัยอยู่กับลูก                                                                                                      220 (55.40) 
อื่นๆ                                                                                                                    26 (6.540) 
สถานะของท่าน 
หัวหน้าครอบครัว                                                                                                    220 (55.40) 
ผู้อาศัย                                                                                                                177 (44.60) 
ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
ดูแลตัวเอง                                                                                                            230 (57.90) 
คู่สมรส                                                                                                                    2 (0.50) 
บุตร                                                                                                                   165 (41.60) 
ลักษณะการรับประทานอาหาร 
รับประทานอาหารพร้อมกันทั้งครอบครัว 
    มื้อเช้า                                                                                                                 3 (0.80) 
    มื้อเที่ยง                                                                                                               0 (0.00) 
    มื้อเย็น                                                                                                            258 (65.00) 
ไม่พร้อมกัน                                                                                                           136 (34.30) 
แรงสนับสนนุทางสังคม ค่าเฉลี่ย =  0.62  (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.19)   
น้อย        (คะแนนเฉลี่ย 0–0.53)                                                                              110 (27.70) 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 0.54–0.71)                                                                           160 (40.30) 
มาก        (คะแนนเฉลี่ย 0.72–1)                                                                               127 (32.00)                                                                        

 
ระดับความม่ันคงทางอาหารของผู้สูงอายุ 
   ความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุง จาก
ค าถามความมั่นคงทางอาหาร พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับความมั่นคงทางอาหารน้อย ไม่พบ
ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางอาหารในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นพวรรณ เปียซื่อ (2553) 
ศึกษาเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุไทย ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 84.5 ของผู้สูงอายุมี



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

130 
 

ความมั่นคงทางอาหาร วันทนีย์ ชัยฤทธิ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทาง
อาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบททางภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคะแนนความ
มั่นคงทางอาหารมากทั้งในระยะ 1 เดือน และ 1 ปี และไม่สอดคล้องกับ ฐิติพร โชติดี (2552) วิจัย
เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ความมั่นคงทางอาหารอยู่ในระดับมาก 
   1. ความมั่นคงทางอาหาร ด้านการมีอาหารเพียงพอ อยู่ในระดับน้อย ซึ่งบ่อยครั้งที่
ผู้สูงอายุเคยอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง เนื่องจากมีอาหารไม่เพียงพอ ได้รับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ เป็น
ประจ า บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุไม่ได้รับประทานอาหารที่จ าเป็นและสม่ าเสมอ เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ 
เป็นต้น มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอาหารเพียงพอที่จะรับประทาน แตกต่างจากการศึกษาของ ฐิติพร 
โชติดี  (2552)  ศึกษาเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในครัว เรือนของผู้มีรายได้น้อย ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการมีอาหารเพียงพอ แสดงถึงความมั่นคงทางอาหารในระดับมาก โดย
สมาชิกในครอบครัว มีการรับประทานอาหารจนอ่ิม และครบทุกมื้อเป็นประจ า ส่วนการรับประทาน
อาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติเป็นประจ า และการได้รับ
สารอาหารที่เหมาะสมกับความเจริญเติบโตของร่างกาย มีการปฏิบัติบ้างบางครั้ง แต่การต้องอด
อาหารมื้อใดมื้อหนึ่งเนื่องจากมีอาหารไม่เพียงพอส าหรับคนในครอบครัว มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
   2. ความมั่นคงทางอาหาร ด้านการเข้าถึงอาหาร อยู่ในระดับน้อย คือ ผู้สูงอายุไม่
สามารถเข้าถึงอาหารได้สะดวก อาจเนื่องมาจากในชุมชนชนบท ยังมีร้านค้าหรือรถขายเร่ น้อยมาก 
ตลาดที่มีอาหารจ าหน่ายก็อยู่ไกลกับบ้านเรือนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ผู้สูงอายุมีตู้เย็น/อุปกรณ์ส าหรับเก็บ
อาหารสดพร้อมใช้ประกอบอาหาร แต่ไม่ค่อยเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ การเลือกผัก, 
ผลไม้, เนื้อสัตว์มาประกอบอาหาร ยังปฏิบัติน้อย ในผู้สูงอายุ ชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะ
เนื้อสัตว์ แต่ละวัน ผู้สูงอายุไม่สามารถ หามาปรุงอาหารและรับประทานได้ ด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่
ไกลกับแหล่งซื้อและข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจในสมัยปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ Amartaya Sen นัก
เศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย ผู้ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การขาดแคลนอาหารของประชาชนในหลายประเทศไม่ได้
เกิดจากอาหารไม่เพียงพอ แต่เกิดจากการเข้าไม่ถึงสิทธิด้านอาหาร คือ การที่ประชาชนไม่สามารถ
เข้าถึงอาหารโดยการผลิตเองหรือซื้อมาบริโภค เพราะอาหารมีราคาแพงขึ้น ประชาชนบางส่วนจึงขาด
แคลนอาหารบริโภคได้ ซึ่งรูปแบบการเข้าถึงอาหารมีปัญหาส าคัญอย่างน้อย 2 รูปแบบ คือ ประการ
แรก ประชาชนมีเงินที่จะสามารถซื้ออาหารได้ แต่อาหารมีไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ประการที่สอง ประชาชนไม่มีเงินที่จะสามารถซื้ออาหารได้แม้มีอาหารที่ผลิตเพียงพอ ซึ่ง
มักจะเกิดขึ้นกับประเทศกาลังพัฒนาที่ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและมีความยากจน จะ
เห็นได้ว่า ปัญหาทั้งสองรูปแบบที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับทั้งกระบวนการผลิตอาหารและปัญหา
การเข้าถึงอาหารของประชาชน และผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุง ก็ประสบปัญหา ใน
รูปแบบทั้ง 2 ประการ ที่กล่าวมา 

3. ความมั่นคงทางอาหาร ด้านการใช้ประโยชน์จากอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุ จะเลือกรับประทานอาหารที่มีอยู่โดยไม่ค านึงถึงคุณค่าของอาหาร และผู้สูงอายุ
บางท่านยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มชูก าลังเป็นหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวัน น้อย
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ครั้งที่ผู้สูงอายุจะเลือกปฏิบัติในการรับประทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องมาจาก 
ประหยัดเงินและผู้อายุบางท่านบอกว่า ไม่ชอบรับประทานอาหารเสริมจ าพวกประเภท วิตามิน 
ผู้สูงอายุสามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่เครื่องปรุงรสเกินความจ าเป็น เช่น ผงชูรส ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 
และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่หมดอายุเป็นประจ า สอดคล้องกับการศึกษา ของ ฐิติพร โชติดี 
(2552) วิจัยเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ความมั่นคงทางอาหารด้านการใช้ประโยชน์จากอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง โดย
กลุ่มตัวอย่าง เลือกซื้อเครื่องปรุงรส ที่มีแหล่งผลิตที่แน่นอน เชื่อถือได้ เลือกซื้ออาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกายเปน็ประจ า และหลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่ผงชูรสเกินความจ าเป็น 

4. ความมั่นคงทางอาหาร ด้านการมีเสถียรภาพด้านอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือช่วงภัยพิบัติในพ้ืนที่ชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุงบ่อยครั้งที่ 
ผู้สูงอายุรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ จะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ า เกิดภัยพิบัติน้ า
ท่วมตามฤดูกาล ซึ่งชุมชนชนบทในจังหวัดพัทลุงต้องเผชิญสภาพปัญหานี้บ่อยครั้งทุกๆปี สอดคล้อง 
รุจิรา สัมมะสุต (2553) พบว่า ปัญหาเศรษฐกิจ และเหตุผลตามฤดูการณ์ ส่งผลกระทบต่อภาวะ
โภชนาการและความไม่มั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุ บ่อยครั้งผู้สูงต้องอดอาหารทั้งวันทั้งคืน ในแต่
ละวันผู้สูงอายุ ใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอาหารน้อยกว่าค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ บางครั้งผู้สูงอายุรู้สึกวิตกกังวล ว่า
รายได้จะไม่เพียงพอกับการซื้ออาหาร ต้องยืมเงินเ พ่ือนบ้าน/เงินเชื่อส าหรับซื้ออาหารใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่มีลูกหลานคอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย รุจิรา สัมมะสุต (2553) ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุ
หรือออกจากงาน ท าให้เกิดภาวะเครียด วิตกกังวล กลัวถูกทอดทิ้งไม่มีใครดูแล ทั้งเรื่องอาหาร ความ
เป็นอยู่ ประกอบกับสังคมไทยชุมชนชนบทในปัจจุบันผู้สูงอายุไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่
ดั่งเช่นเก่าก่อน การแยกครอบครัวท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว หรือหากอยู่ร่วมกันก็อาจจะถูก
ทอดทิ้งในช่วงกลางวัน จึงต้องช่วยเหลือตนเองทุกด้าน แม้แต่เรื่องอาหาร เนื่องจากบุตรหลานต้อง
ออกไปท างานนอกบ้าน ส่งผลต่อสภาพจิตใจ อันเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาทางโภชนาการใน
ผู้สูงอายุ (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 ระดับความม่ันคงทางอาหารของผู้สูงอายุ (n = 397)  
 

ความมั่นคงทางอาหาร 
มิต ิ ระดับ (n=397) 

 Mean SD ระดับ 

การมีอาหารเพียงพอ  0.45         0.24     น้อย 
การเข้าถึงอาหาร  0.82 0.33 น้อย 
การใช้ประโยชน์จากอาหาร   1.30 0.32 ปานกลาง 
การมีเสถียรภาพด้านอาหาร  1.03 0.27 ปานกลาง 
ความมั่นคงทางอาหาร 0.90 0.15 น้อย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ครอบครัวกับความม่ันคงทางอาหารของผู้สูงอายุ 
1. เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษาใน

ครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า วันทนีย์ ชัยฤทธิ์ 
(2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบททาง
ภาคใต้ ผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุไม่ว่าเพศใดยังสามารถพ่ึงพาครอบครัวในเรื่อง
อาหารและเศรษฐกิจได้ ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร  

2. การศึกษา มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร Lee & 
Frongillo (2001) การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านโภชนาการ โดยผู้สูงอายุที่
มีความรู้ดีจะมีความรอบรู้เรื่องการเจ็บป่วยและการควบคุมอาหาร ซึ่งมีความส าคัญกับสุขภาพด้าน
โภชนาการของพวกเขา  

3. สถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความไม่มั่นคงทางอาหาร 
สอดคล้องกับ วันทนีย์ ชัยฤทธิ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร
ของผู้สูงอายุในชุมชนชนบททางภาคใต้ ผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุไม่ว่า สถานภาพใด 
ยังสามารถพ่ึงพาครอบครัวในเรื่องอาหารและเศรษฐกิจได้ ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงทางอาหาร  

4. รายได้ของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับความไม่มั่นคงทางอาหาร 
สอดคล้องกับ Piaseu (2005) โดยบุคคลที่มีรายได้ต่ าจะบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย
ลดลง และการมีปัญหาทางการเงินจะมีผลต่อการซื้อและการเตรียมอาหารรับประทานในแต่ละมื้อ 
Han  et al. (2008) เช่นเดียวกับการศึกษาของ กิ่งทิพย์ แต้มทอง (2546) พบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ า
จะมีปัญหาโภชนาการมากกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้สูง และผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ ามีความเป็นไปได้น้อยที่
จะรับประทานอาหารได้ครบ 3 มื้อต่อวัน รวมทั้งการรับประทานอาหารมื้อเช้าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่
มีรายได้สูงกว่า  

5. การรับประทานอาหาร มีความสัมพันธ์กับความม่ันคงทางอาหารอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ลักษณะการบริโภคอาหารในครัวเรือนมี
ความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร (ฐิติพร โชติดี, 2552) ซึ่งผลการศึกษานั้น พบว่า การ การซื้อ
อาหารส าเร็จรูป มีผลท าให้เกิดความมั่นคงทางอาหารที่น้อยกว่า การประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน  

6. โรคประจ าตัว เป็นโรคไขมันในเลือดสูง มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่ศึกษาในผู้ใหญ่ (Harrison et al., 2007) 
และการศึกษาของ Anderson (1990) ที่พบว่าความมั่นคงทางอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของบุคคล ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางอาหารน้อยทั้งในระยะ 1 
เดือนและ 1 ปี ส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพพอใช้และไม่ดีเลย เนื่องจากมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และ
ความเสื่อมตามวัย  
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7. รายได้ของครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิไม่สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาของ ปิยนาถ อ่ิมดี (2547) พบว่า ครอบครัวที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงอาหารได้มากกว่าครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีเช่นเดียวกับ
การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ค่าฐานนิยมรายได้ของครอบครัวผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3,000–7,000 บาท 
ซึ่งต่ ากว่าค่ามัธยฐานรายได้ครอบครัวต่อเดือนของประชากรไทยเท่ากับ 10,000 บาท (วิชัย เอกพลากร 
และคณะ, 2554)  

8. จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุธานี มะลิพันธ์ (2552) การศึกษาความมั่นคงทาง
อาหารของชาวลัวะบ้านป่าก า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พบว่าความสามารถในการเข้าถึงอาหาร
เพ่ือการบริโภคในชีวิตประจ าวันมีผลมาจากจ านวนสมาชิกในครอบครัว โดยครอบครัวที่มีสมาชิก 6-10 คน 
สามารถเข้าถึงอาหารได้มากที่สุด เนื่องจากปริมาณอาหารที่หามาได้ในแต่ละวันมีสัดส่วนสมดุลกับ
ขนาดของครอบครัว หากมีจ านวนสมาชิกมากเกินไปจะมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคของสมาชิก 
ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุมากกว่าสมาชิกวัยแรงงาน และพบว่าครอบครัวที่มีจ านวน
สมาชิก 16 คนข้ึนไปจะเข้าถึงอาหารได้น้อยที่สุด  

9. สถานะของผู้สูงอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร ไม่สอดคล้องกับ 
การศึกษาของ ฐิติพร โชติดี (2552) การศึกษาความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานะของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 65.1 เป็นหัวหน้าครอบครัว ส าหรับ
ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวเอง ร้อยละ 63.6 
ซึ่งสถานะส่งผลต่อการมีความมั่นคงทางอาหารของสมาชิกในครอบครัว  

10. ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของ
ผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพร โชติดี (2552) การศึกษาความมั่นคงทางอาหารใน
ครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานะของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
65.1 เป็นหัวหน้าครอบครัว ส าหรับผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวเอง ร้อยละ 63.6 ซึ่งสถานะส่งผลต่อการมีความมั่นคงทางอาหารของ
สมาชิกในครอบครัว  

11. ลักษณะการรับประทานอาหารภายในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความมั่นคง
ทางอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพร โชติดี (2552) การศึกษา
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในมื้อเช้า ร้อยละ 
56.6 ต่างคนต่างรับประทานมากกว่าทานพร้อมกัน ส าหรับมื้อเย็นเป็นมื้อที่รับประทานพร้อมกันมาก
ที่สุด ซึ่งผลลักษณะการรับประทานอาหารพร้อมกันท าให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร จากการสอบถาม
ความคิดเห็นของแต่ละครัวเรือน ท าให้ทราบว่า การรับประทานอาหารพร้อมกันท าให้เกิดความ
สามัคคี มีการประหยัดเงิน และสมาชิกสามารถรับประทานอาหารตามปริมาณที่ร่างกายต้องการแรง
สนับสนุนทางสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ไม่สอดคล้องกับ Piaseu (2003) แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทาง
อาหาร จากการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร พบว่าเมื่อมีปัญหาทาง
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การเงิน ครอบครัว เพ่ือนสนิท เพ่ือนบ้าน วัด รัฐบาลและองค์กรเอกชน สามารถเกื้อหนุนแบ่งปันใน
ด้านอาหารให้กับพวกเขาได้ 
 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวกับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุ 

(n = 397)  
 

ปัจจัย 
คะแนนความมัน่คงทางอาหาร

ภาพรวม 
 


2-value 

 
Crama´V 

 
ระดับ 

น้อย ปานกลาง 
เพศ      
ชาย 144(67.00) 71(33.00) 0.20 0.02 ต่ ามาก 
หญิง 118(64.80) 64(35.20)    
การศึกษา      
ไม่ได้ศึกษา 53(58.20) 38(41.80) 17.58* 0.21 ต่ า 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 44(69.80) 19(30.20)    
ประถมศึกษา 84(75.00) 28(25.00)    
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 69(69.00) 31(31.00)    
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 12(38.70) 19(61.30)    
สถานภาพ      
โสด หม้าย หย่า แยก 174(69.00) 78(31.00) 2.86 0.08 ต่ ามาก 
คู ่ 88(60.70) 57(39.30)    
รายได้ของผู้สูงอายุ (บาท/เดือน)      
1,001- 3,000 16(50.00) 16(50.00) 5.65* 0.12 ต่ ามาก 
3,001 -7,000 148(70.10) 63(29.90)    
7,001- 10,000 98(63.60) 56(36.40)    
อาหารที่รับประทาน      
ประกอบอาหารเอง 227(71.20) 92(28.80) 19.30* 0.22 ต่ า 
ซ้ืออาหาร 35(44.90) 43(55.10)    
โรคความดันโลหิตสูง       
เป็น 56(71.80) 22(28.20) 1.45 0.06 ต่ ามาก 
ไม่เป็น 206(64.60) 113(35.40)    
โรคเบาหวาน      
เป็น 20(55.60) 16(44.40) 1.92 0.07 ต่ ามาก 
ไม่เป็น 242(67.00) 119(33.00)    
โรคไขมันในเลือดสูง      
เป็น 80(82.50) 17(17.50) 15.53* 0.20 ต่ ามาก 
ไม่เป็น 182(60.70) 118(39.30)    
รายได้ของครอบครัว (บาท/เดือน)       
ไม่มีรายได้ -7,000 131(64.90) 71(35.10) 0.24 0.03 ต่ า 
7,001 – 10,001 บาทขึ้นไป 131(62.20) 64(32.80)    
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัย 

คะแนนความมัน่คงทางอาหาร
ภาพรวม 

 


2-value 

 
Crama´V 

 
ระดับ 

น้อย ปานกลาง 
จ้านวนสมาชกิในครอบครัว      
มีท่านเพียงคนเดียว                          21(80.80) 5(19.20) 10.11* 0.16 ต่ ามาก 
อาศัยอยู่กับสามี                               72(57.60) 53(42.00)    
อาศัยอยู่กับลูก 155(70.50) 65(29.50)    
อื่น  14(53.80) 12(46.20)    
สถานะในครอบครัว                                   
หัวหน้า 140(63.60) 80(36.40) 1.22 0.05 ต่ ามาก 
ผู้อาศัย                                            122(68.90) 55(31.10)    
ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว      
ดูแลตัวเอง                                      142(61.70) 88(38.30) 4.41* 0.11 ต่ ามาก 
ผู้อื่นดูแล 120(71.90) 47(56.80)    
ลักษณะการรับประทานอาหาร      
พร้อมกัน                                      199(76.20) 62(23.80) 35.00* 0.30 ต่ า 
ไม่พร้อมกัน 63(46.30) 73(53.70)    

*p <0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ระดับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุง มีความมั่นคง
ทางอาหารระดับน้อย  
 ระดับความมั่นคงทางอาหาร ด้านการมีอาหารเพียงพอ อยู่ในระดับน้อย ผู้สูงอายุเคยอด
อาหารมื้อใดมื้อหนึ่งเนื่องจากมีอาหารไม่เพียงพอ ด้านการเข้าถึงอาหาร ผู้สูงอายุไม่สามารถซื้ออาหาร
จากร้านค้าหรือรถขายเร่ ที่อยู่ในชุมชนได้อย่างสะดวก ด้านการใช้ประโยชน์จากอาหาร ผู้สูงอายุไม่ได้
รับประทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และด้านการมีเสถียรภาพด้านอาหาร ในแต่ละวัน
ผู้สูงอายุใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอาหารน้อยกว่าค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านครอบครัว กับความมั่นคงทางอาหารของ
ผู้สูงอายุ พบว่า การศึกษา รายได้ของผู้สูงอายุ อาหารที่รับประทาน โรคประจ าตัว (ไขมันในเลือดสูง) 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว ลักษณะการรับประทานอาหาร มีความสัมพันธ์
กับความม่ันคงทางอาหารของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลงานวิจัยไปใช้ 
 1.  ควรเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ อาจจะมีการ
ฝึกอบรมระยะสั้นที่เข้าไปสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านเลือก
รับประทานอาหารเพิ่มมากข้ึน 
 2.  ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน 
 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 

1. จัดท านโยบายชมรมผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมด้านความมั่นคงทางอาหาร
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

2. ก าหนดให้ปัญหาความม่ันคงทางอาหารเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพ 
บริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ส่วนภูมิภาคอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่ 
 2.  ควรศึกษาระดับความมั่นคงทางอาหารในเด็กวัยเรียน (อายุ 5–12 ปี) เพราะสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ วัยเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ และมีแนวโน้มจะสูงข้ึนเรื่อย ๆ 
 3.  ควรศึกษาความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท เชิงคุณภาพ ด้านการมี
อาหารเพียงพอ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ และความเมตตาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คือ ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์  และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ ที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ให้แนวคิด ค าแนะน า และชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอ
กราบขอบพระคณุเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณครอบครัว ที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
และช่วยเหลือสนับสนุนตลอดการศึกษา ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและเจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
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ระบบการจัดการร้านค้าชุมชนหมู่ 4 บ้านโพธิ์ 
(Moo 4 Banpo Communication Store Management System) 

รอฮายู เจ๊ะตาเห1, ลักขณา พรหมวงค์2, ยุพดี อินทสร3 และสกรรจ์ รอดคล้าย4 

บทคัดย่อ 
ระบบการจัดการร้านค้าชุมชนหมู่  4 บ้านโพธิ์ เป็นระบบที่ใช้ในการด าเนินงานซื้อ-ขาย

สินค้า และจัดการสมาชิกภายในร้านค้าของชุมชนหมู่ 4 บ้านโพธิ์ ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการท างานแบบสแตนอโลน มีโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลอยู่
ภายในเครื่องเดียวกัน พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ให้สามารถจัดการข้อมูลของระบบ
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า 
และข้อมูลอัตราเงินปันผล เป็นต้น จัดการข้อมูลการขายสินค้า การค านวณเงินปันผล รวมถึงการออก
รายงาน เช่น รายงานข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า และข้อมูลเงินปันผล เป็นต้น การออกแบบและ
พัฒนาระบบนี้ใช้หลักการของแผนภาพกระแสข้อมูล แผนภาพอีอาร์ และพจนานุกรมข้อมูล ซึ่งจะ
ช่วยท าให้เจ้าหน้าที่ของร้านค้าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยให้การท างานของผู้ใช้ มีความสะดวก ถูกต้อง และประหยัดเวลาในการ
ประมวลผลข้อมูลในแต่ละครั้ง รวมไปถึงอ านวยความสะดวกในการออกรายงานต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลด
ขั้นตอนและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

ค้าส้าคัญ : ระบบการจัดการร้านค้า, โปรแกรมประยุกต์, ฐานข้อมูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
 เบอร์โทรศัพท์ +6674-336-949 
3,4 อาจารย์ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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Abstract 

 Moo 4 Banpo communication store management system is used to buy-sell 
goods and to manage member in moo 4 Banpo Tambon Pakpayoon Ampor 
Pakpayoon Pattalung province. This program is run in stand-alone computer that had 
application program and database. The purpose of this is for convenience, rapidly 
and efficiency data such as elementary data (members, goods, and rate of dividend) 
selling data, calculating dividend and report (members, goods and dividend). This 
program is used to design and development by concept of data flow diagram, entity 
relationship diagram and data dictionary. The useful of this is for authorities to 
efficiency, to reduce any problem, to safe time for processing jobs and to correctly 
report. 

Keywords : store mananagement system, application program, database 
 

บทน้า 
ตามนโยบายของรัฐบาลปีพุทธศักราช 2555 ที่ต้องการให้มีการกระจายรายได้ และ

ความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพ่ือไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในส่วนกลาง เนื่องจากประชาชนในชนบทส่วนใหญ่
มีปัญหาในการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ และ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิต รวมทั้งขาดความรู้ ประสบการณ์ และขาดอ านาจต่อรอง
ทางการค้าตลอดจนมองไม่เห็นโอกาสและช่องทางที่จะน าภูมิปัญญาของตนเองมาพัฒนาในเชิงธุรกิจ  
(ศลิษา  ภมรสถิตย์, 2547 ) ประกอบกับเกิดผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศท าให้
ประชากรมีรายไดล้ดลง จึงจ าเป็นที่หน่วยงานของภาครัฐจะประสานความร่วมมือกันในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ การด าเนินกิจกรรมให้แก่ชุมชนและกลุ่มอาชีพ จึงท าให้เกิดการจัดตั้งร้านค้าชุมชน หรือ
ร้านค้าปลีกขึ้น โดยให้ชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ถือหุ้น มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารร้านค้า โดยคัดเลือกจากสมาชิกผู้ถือหุ้น และมีเงินปันผลก าไรให้กับสมาชิก ซึ่งการจัดการ
ร้านค้าชุมชน หรือร้านค้าปลีกนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงการบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้านความ
สะดวก ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพสินค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 

ร้านค้าชุมชนหมู่  4 บ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ 200/2 หมู่ 4 ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง ได้จัดตั้งขึ้นจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML: Small-Medium-
Large) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่คนในหมู่บ้านทั้งที่เป็นสมาชิกและ
ไม่เป็นสมาชิกกว่า 900 คน มีเจ้าหน้าที่ของร้านค้าท าหน้าที่ในการขาย จัดการบัญชีและเอกสารต่าง ๆ 
ซึ่งร้านค้าชุมชนหมู่ 4 บ้านโพธิ์ มีการท างานที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิก ได้แก่ การซื้อ-ขายสินค้า สินค้า
อุปโภค สินค้าบริโภค และสินค้าทางการเกษตร มีการรายงานผลประกอบการให้กับสมาชิกได้รับทราบ 
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รวมทั้งมีการแจ้งผลก าไร และเงินปันผลให้กับสมาชิกเมื่อครบรอบปี จากเดิมการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ของร้านค้าชุมชนหมู่  4 บ้านโพธิ์ มีการจัดเก็บข้อมูลการซื้อ-ขายสินค้า ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการผ่อน
ช าระด้วยเอกสารท าให้ประสบปัญหาความยุ่งยากและความล่าช้าในการท างาน อีกทั้งการค านวณเงิน
ปันผลก าไรในแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล ซึ่งต้องค้นจากเอกสารจ านวนมากท าให้ข้อมูล
เ กิ ด ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด  ข า ด ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ดี  แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ค า น ว ณ 
เงินปันผลที่ผิดพลาดตามไปด้วย นอกจากนี้การออกรายงานต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสาร
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน 
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ภาพ 1 ปัญหาการท างานของระบบเดิม 

 

ระบบการจัดการร้านค้าชุมชนหมู่  4  บ้านโพธิ์ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของร้านค้าชุมชน รวมถึงยังสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า ช่วยประหยัดเวลาในการประมวลผลข้อมูลในแต่ละครั้งรวมไปถึงความ
สะดวกในการออกรายงานต่าง ๆ  

 
 

 

 

ภาพ 2 การท างานของระบบใหม่ 

วิธีการวิจัย 

ระบบการจัดการร้านค้าชุมชนหมู่ 4 บ้านโพธิ์ เป็นระบบที่พัฒนาโดยภาษา Visual Basic.NET 
(VB.NET) มีหลักการท างานแบบสแตนอโลน และมีโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลอยู่ภายในเครื่อง
เดียวกัน โดยมีรูปแบบการด าเนินงานดังนี้ 
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  1)  ขอบเขตและความสามารถของระบบ  
  ระบบการจัดการร้านค้าชุมชนหมู่  4  บ้านโพธิ์ มีขอบเขตและความสามารถของระบบ
ดังต่อไปนี้ 
     1.1) จัดการข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ ได้แก่ ข้อมูลราคาหุ้นต่อหน่วย ข้อมูลสมาชิก 
ข้อมูลหุ้นของสมาชิก ข้อมูลอัตราเงินปันผลต่อหน่วย ข้อมูลเงื่อนไขการผ่อนช าระ ข้อมูลประเภท
สินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลหน่วยนับสินค้า ข้อมูลประเภทรายจ่าย เช่น รายจ่ายของสินค้าที่ซื้อมาเพ่ือ
ขาย รายจ่ายทั่วไป และเงินปันผล 
    1.2) บันทึกรายการสินค้าของสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
   1.3) ค านวณยอดเงินสุทธิจากการขายสินค้า 
    1.4) ค านวณเงินปันผล 
    1.5) ระบบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงคลังใกล้จะหมด 
    1.6) แสดงและพิมพ์ผลรายงานต่าง ๆ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่าหุ้น ใบเสร็จรับเงินค่า
สินค้า ใบผ่อนช าระ รายงานข้อมูลสมาชิกและจ านวนหุ้นของสมาชิก รายงานการขายสินค้า รายงาน
สรุปรายรับ-รายจ่ายและเงินปันผลรวมในรอบปี รายงานสรุปยอดซื้อสินค้าและเงินค้างช าระของลูกค้า
หรือสมาชิกในรอบเดือน และรายงานเงินปันผลของสมาชิกในร้านค้าชุมชน 
 

   2) การออกแบบระบบ  
   ระบบการจัดการร้านค้าชุมชนหมู่ 4 บ้านโพธิ์ ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาระบบตามหลักการ 
(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ,์ 2555) ดังนี้ 
    2.1) แผนภาพกระแสข้อมูล (data flow diagram) เป็นหนึ่งในแบบจ าลองกระบวนการ 
(process model) ซึ่งน ามาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล ซึ่งเป็นการแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูลจากกระบวนการหนึ่งไปยัง
กระบวนการหนึ่งโดยไม่อิงเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล 
        2.2)  แผนภาพอีอาร์ (E-R diagram) เป็นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี(entity) 
หรือกลุ่มข้อมูล ซึ่งจะแสดงชนิดของความสัมพันธ์ว่าเป็นชนิดหนึ่งต่อหนึ่ง (one to one) หนึ่งต่อหลายสิ่ง 
(one to many) หรือหลายสิ่งต่อหลายสิ่ง (many to many) 
    2.3) พจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) เป็นแฟ้มที่เก็บบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 
ท าให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้โดยสะดวก ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดเก็บ
รายละเอียดของข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากทุกฐานข้อมูลจะมีการจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับข้อมูล (metadata) ภายในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น โครงร่างของฐานข้อมูลระดับภายนอก 
(external schema) โครงร่างของฐานข้อมูลระดับแนวคิด (conceptual schema) และโครงร่าง
ของฐานข้อมูลระดับภายใน (internal schema) เป็นต้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าพจนานุกรมข้อมูลนี้
เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบของพจนานุกรมโดยทั่วไปกับรูปแบบของข้อมูลในระบบงาน
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คอมพิวเตอร์เพ่ือท าการอธิบายชนิดของข้อมูลแต่ละตัวว่าเป็นตัวเลข (numeric) ตัวอักขระ 
(character) ข้อความ (text) หรอืวันที่ (date) ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการอ้างอิง หรือ
ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด ตลอดจนความหมายของแต่ละชื่อที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล  
(พงษ์พันธ์ ศิวิลัย, 2552) 

ผลการวิจัย 

 ระบบการจัดการร้านค้าชุมชนหมู่ 4 บ้านโพธิ์ ได้มีการออกแบบและด าเนินการตามหลักการ
ที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้ 

1) แผนการกระแสข้อมูล การท างานของระบบสามารถแสดงการไหลของข้อมูลต่าง ๆ 
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับระบบ ซึ่งสามารถแสดงได้ภาพ 3 ที่ประกอบด้วยกระบวนการท างาน 6 กระบวนการ 
ได้แก่ ตรวจสอบสิทธิ์  จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ขายสินค้า คืนสินค้า ผ่อนช าระ ค านวณเงินปันผล และ
เรียกดูรายงาน  

2) แผนภาพอีอาร์ เป็นการน าสิ่งที่ได้จากการแผนภาพกระแสข้อมูลมาท าการสร้างแผนภาพ
อีอาร์ ซึ่งได้ผลดังภาพ 4 

3) พจนานุกรมข้อมูล เป็นการน าสิ่งที่ได้จากการออกแบบแผนภาพอีอาร์มาสร้างเป็น
ตารางที่ใช้ในการท างาน ซึ่งมีทั้งสิ้น 14 ตาราง ได้แก่ ตารางข้อมูลผู้ใช้ ตารางข้อมูลประเภทสินค้า 
ตารางข้อมูลราคาหุ้นต่อหน่วย ตารางข้อมูลอัตราเงินปันผล ตารางข้อมูลหน่วยนับ ตารางข้อมูสมาชิก 
ตารางข้อมูลเงื่อนไขการผ่อนช าระ ตารางข้อมูลการรับเข้าสินค้า ตารางข้อมูลรายละเอียดการรับเข้า
สินค้า ตารางข้อมูลสินค้า ตารางข้อมูลการขายสินค้า ตารางข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า 
ตารางข้อมูลลูกหนี้ และตารางข้อมูลหุ้น  
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สรุปผลการวิจัย 
ระบบจัดการร้านค้าชุมชนหมู่ 4 บ้าน

โพธิ์ สามารถ 
 
 

ท างานได้ตามขอบเขตความสามารถ และการออกแบบที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
1) การจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ เช่น ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า 

หรือข้อมูลหน่วยนับสินค้า เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างการท างานของหน้าจอได้ดังภาพ 5 
 2) การบันทึกรายการสินค้า และค านวณเงินสุทธิจากการขายสินค้า ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่าง
การท างานของหน้าจอได้ดังภาพ 6 
 3) การค านวณเงินปันผล ระบบสามารถค านวณเงินปันผลให้แก่สมาชิกทุกคนได้ ซึ่งสามารถ
แสดงตัวอย่างการท างานของหน้าจอได้ดังภาพ 7 
 4) การเรียกพิมพ์รายงาน ระบบสามารถเรียกพิมพ์รายงานตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ ซึ่งสามารถ
แสดงผลการท างานได้ดังภาพ 8 

 

 

ภาพ 3 แผนภาพกระแสข้อมูล  ภาพ 4 แผนภาพอีอาร์ 
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ภาพ 5 หน้าจอการท างานของระบบในส่วนการจัดการสมาชิก 

 
ภาพ 6 หน้าจอการท างานของระบบในส่วนการขายสินค้า 

 
ภาพ 7 หน้าจอการท างานของระบบในส่วนการค านวณเงินปันผล 
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ภาพ 8 หน้าจอการท างานของระบบในส่วนการออกรายงานเงินปันผลของสมาชิก 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยขั้นต่อไปจะท าการศึกษา และพัฒนาให้โปรแกรมสามารถท างานได้บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้สมาชิกร้านค้าชุมชนหมู่ 4 บ้านโพธิ์ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวที่ต้องการ
ได้ เช่น รายงานจ านวนหุ้นของสมาชิก หรือรายงานเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก
ให้แก่สมาชิกมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนประสมทางการตลาดของวิทยาลัยเทคโนโลย ีอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
Marketing Mix at Technology College Hat-Yai, Songkhla Province 

 

กชกร  ทิพย์รักษ์1 สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์2 และวาสนา บุญญาพิทักษ์3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ส่วนประสมทางการตลาดของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคือ ผู้บริหารของ
วิทยาลัยเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึง รองผู้อ านวย ผู้อ านวยการ ผู้จัดการหรือผู้รับใบอนุญาตของวิทยาลัย
เทคโนโลยี จ านวน 7 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้ 1) ด้านวิชาการ มุ่งเน้นการส ารวจ
ความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสายช่าง
และสายบริหารธุรกิจ 2) ด้านค่าเล่าเรียน ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
และยังให้ผู้เรียนสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมเป็นงวด ๆ 3) ด้านท าเลที่ตั้ง วิทยาลัยส่วนใหญ่จะเลือก
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน  แหล่งธุรกิจหรือสถานประกอบการ  4) ด้านประชาสัมพันธ์  ส่วนใหญ่ผู้เรียนรุ่นพ่ีจะ
ชักน ารุ่นน้องออกไปแนะแนวการศึกษาต่อแก่ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 5) ด้านบุคลากร วิทยาลัยให้
ความส าคัญตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่ตรงตามสายงานและหากเป็นครูผู้สอนต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู 
6) ด้านกระบวนการเรียนการสอน จัดให้นักเรียนเรียนวิชาพ้ืนฐานในปีที่ 1 และจะดูความถนัดของนักเรียน
ในปีที่ 2 จะแยกตามสาขาวิชา และ 7) ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน วิทยาลัยได้ให้ความส าคัญใน
การจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย  จัดให้มีสนามกีฬา ส าหรับการออกก าลังกายของผู้เรียน การดูแล
อาคารเรียนให้สะอาด ปลอดภัย และมั่นคง การจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
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Abstract 
 

This qualitative research aimed to study the marketing mix of the Hat Yai 
Technology College, Songkhla Province. The key informants in this study included 7 
administrators, i.e. deputy directors, director, manager or licensee of Technology College; 
they were selected using the purposive sampling technique. The instrument used in the 
study a semi-structured interview schedule and the data was analyzed using the content 
analysis. 

The results of the research reveal that the college utilizes the following 
marketing strategies: (1) the academic is focused on exploring the needs of learners and 
the needs of the labor market.  Courses in technicians and business administration are 
offered; (2) the tuition fees are charged at the rate not higher than those specified by 
the Ministry of Education and students are able to pay fees in an installment basis; (3) 
most colleges are located in the community areas, business centers; or places of 
enterprise establishment; (4) Public relations is operated through senior students leading 
junior students in providing information on further study to target groups of students; (5) 
the staff of college are recruited according to their qualification and teaching staff are 
required to have a teaching professional license; (6) the teaching process requires 
students to learn basic subjects in the first year and second year students will be 
assigned to take courses in line with their skills and preference and (7) the college 
recognizes the teaching and learningresources by focusing on the environment within 
the college, provision of sports field for students’ physical exercise, keeping the 
buildings clean, safe and secure and providing laboratories with adequate equipment. 
 

Keywords: Marketing Mix, Technology College 

บทน้า 
ทุกประเทศต้องการพัฒนาพลเมืองของตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นก าลัง

ส าคัญในการพัฒนาประเทศ การให้การศึกษาถือเป็นวิธีการที่ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาพลเมือง 
การศึกษาช่วยให้มนุษย์มีการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะและความรู้ ผลจากการพัฒนาท าให้สามารถยกฐานะ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สูงขึ้น  ผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นมักมีรายได้ที่สูงขึ้นและได้รับการยอมรั บ
จากสังคม  ประเทศท่ีมีพลเมืองที่มีการศึกษาดีมักจะเป็นประเทศที่มีความม่ันคงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ จึงใช้งบประมาณไปเป็นจ านวนมากเพ่ือการจัดการศึกษาให้กับพลเมือง 
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ประเทศไทยเองก็ได้จัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงศึกษามากกว่ากระทรวงอ่ืนในทุ กปีเช่นเดียวกัน
(สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, 2557) 

การจัดการศึกษามี  2 สาย คือ สายสามัญและสายอาชีพ สายสามัญ  แบ่งออกเป็น ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทุกด้าน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาก าหนดไว้ว่า
แต่ละระดับควรพัฒนาและเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถในด้านใดบ้าง ส าหรับสายสามัญในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีการแบ่งชั้นเรียน เป็นสายวิทย์และสายศิลป์  ส่วนสายอาชีพ คือ สายการศึกษา
เฉพาะทาง โดยเน้นให้ผู้จบการศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ  การศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษา มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2553) 

ระดับ ปวช. ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับ
ผู้ช านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานและการประกอบอาชีพอิสระ
ได้โดยเน้นการแก้ปัญหาการสร้างองค์ความรู้ในอาชีพ และให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพ  คุณธรรมและเจตคติที่ดี 
หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. อีก 2 ปี การศึกษาระดับสายอาชีพสามารถศึกษา
ต่อได้ถึงระดับสูงสุดเท่ากับการศึกษาสายสามัญ คือระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเป็นการ
พัฒนาการศึกษาตามล าดับขั้นส าหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไปเพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถใน
การท างาน(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557) 

จากภารกิจและนโยบายของ สอศ. ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์    การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ สอศ.  มีนโยบายในด้านที่ 1 หัวข้อที่ 1.1 ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน
สายอาชีพ  โดยก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน คือรักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. และการเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557) 

ในปีการศึกษา 2557  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เน้นกลุ่มผู้เรียนเป็นคน
ในวัยท างานเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เพราะหลังจาก สอศ. รณรงค์ให้เด็กหันมาเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้นตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปรับสัดส่วนการเรียนต่อชั้น มัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพเป็น 51:49 
นั้น พบว่าผลของการรณรงค์ดึงดูดให้คนวัยท างานมาสมัครเรียนต่อสายอาชีพจ านวนมาก ขณะที่กลุ่ม
ผู้เรียนที่จบ มัธยมศึกษาตอนต้นยังมีแนวโน้มเปลี่ยนใจมาเรียนต่อสายอาชีพไม่มากเท่าที่ตั้งเป้าไว้ โดยตั้ง
เป้าต้องเพ่ิมสัดส่วนเรียนต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นร้อยละ 45 จากปัจจุบัน
ร้อยละ 36 หมายถึง ต้องมียอดผู้สมัครเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาจ านวน 30,000 คน แม้วิทยาลัยทั่วประเทศ
ยังไม่ได้รายงานจ านวนผู้สมัครเรียนทุกแห่ง แต่เชื่อว่าแนวโน้มในปีการศึกษา 2557 ยอดผู้เรียนต่อสาย
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อาชีพยังเพ่ิมได้ไม่มาก ต้องใช้เวลาสื่อสารท าความเข้าใจอีก 2-3 ปี ใช้ระบบแนะแนว หรือการประชาสัมพันธ์
เข้ามาช่วยจึงสามารถเพ่ิมยอดผู้เรียนต่อสายอาชีพได้ใกล้เคียงเป้าหมาย(ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ,์ 2557)  

รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเจ้าของสถานศึกษาที่เป็น
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ลงทุนในการซื้อที่ดิน ปลูกสร้างอาคารเรียน จ่ายเงินเดือนครู จัดซื้ออุปกรณ์การสอน 
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เรียนผู้ปกครอง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ สถานศึกษาเอกชนด าเนินการในรูปของธุรกิจการศึกษา เมื่อมีการลงทุนย่อมหวัง
จะได้ก าไรและที่มาของก าไรคือ เงินลงทะเบียนจากผู้เรียน ดังนั้นเป้าหมายของผู้ประกอบการ คือต้องการ
ผู้เรียนจ านวนมากที่สุดเท่าที่จะด าเนินการอย่างไรก็ตามหากพิจารณาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาจ านวนผู้เรียน
ของสถานศึกษาอาชีวะลดลง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2553) 

จากการสอบถาม นายอาหมัด  เบ็ญอาหลี   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา 
เขต 2 สงขลา นายสมพร  ขุนเพ็ชร ต าแหน่ง กรรมการสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา นางอรัญญา  
ชัยเนตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา จ านวนผู้เรียน
ที่เข้าเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไม่แน่นอนมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสาเหตุมาจากสภาพการแข่งขัน 
ระหว่างการศกึษาในสายสามัญและสายอาชีพ  และในสายอาชีพด้วยกันเองยังมีการแข่งขันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน (สัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม 2557) 

ในอ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา มีภาวะการแข่งขันในสายอาชีพค่อนข้างสูงเนื่องจากมีสถานศึกษา
อาชีวะจ านวนมาก  ประกอบด้วยสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐ จ านวน  2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ และวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราชนิกร และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  จ านวน 7 แห่ง 
ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่  วิทยาลัยเทคโนโลยี
หาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ านวยวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ  และวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาใน
สายสามัญอีกหลายแห่ง 

สถานศึกษาต่าง ๆ พยายามใช้กลยุทธ์เพ่ือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น บางสถานศึกษาใช้
เทคนิคส่งเสริมการตลาดโดยการแจกแท็ปเล็ต ให้กับผู้เรียนที่สมัครเรียน 100 คนแรก บางสถานศึกษาใช้
ศิษย์เก่าท่ีหน้าตาดีมีชื่อเสียงด้านวงการบันเทิงมาจูงใจ กระทั่งบางแห่งใช้วิธีการลดอัตราค่าธรรมเนียมแรก
เข้าเพ่ือจูงใจแล้วมาเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมในภาคเรียนที่ 2 เป็นต้น 

ถึงแมว้่าสถานศึกษาต่าง ๆ จะใช้กลยุทธ์เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนมาเรียน แต่ก็ยังไม่สามารถเพ่ิมจ านวน
ผู้เรียนให้มากขึ้นได้ ซึ่งกลยุทธ์ต่าง ๆ อาจไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียน เพ่ือความอยู่ได้ของ
เจ้าของธุรกิจด้านการศึกษาบางแห่งต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เปิดหลักสูตรในสายสามัญขึ้นมาเองเพ่ือ
ส่งผู้เรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของตนเองในสายอาชีวศึกษา  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของวิทยาลัย
เทคโนโลยีในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 7 แห่ง เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง และด าเนินงานบริหารการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนในโอกาสต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของวิทยาลัยเทคโนโลยี ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ประชากรที่ท าการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีวิทยาลัย 7 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
บริหารธุรกิจสากล วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ านวยวิทย์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี ทั้ง 7  แห่ง ๆ ละ 1 คน จ านวนทั้งสิ้น 7 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับผู้บริหารวิทยาลัย

เทคโนโลยี ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของวิทยาลัย สร้างขึ้นมาจากกรอบแนวคิดส่วน
ประสมการตลาด  7  ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านค่าเล่าเรียน ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านประชาสัมพันธ์ 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

 

   3. ขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสัมภาษณ์ขึ้นจากจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการด้านการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ละประเด็นในการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
  1) จัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ 
  2) วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความเหมือนและความต่าง พร้อมแสดงเหตุผล 
  3) รายงานผลการวิเคราะห์ตามล าดับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิเคราะห์เนื้อหา จากผู้บริหารทั้ง 7 วิทยาลัย ในแต่ละด้าน เป็น
ดังนี้ 

 

1) การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านวิชาการ  พบว่า  การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนวิทยาลัยจะด าเนินการโดยค านึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นตามปรัชญาและเป้าหมาย
ของวิทยาลัยวิทยาลัยจะส ารวจความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงานในการเปิด
การเรียนการสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเปิดหลักสูตรสายช่างและสายบริหารธุรกิจ  

ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาบริบทของพ้ืนท่ี 

เขียนขอ้ค าถามตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

เร่ิม 

ตรวจสอบโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ส้ินสุด 
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โดยน าข้อมูลตั้งแต่การตั้งวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณา บางคณะและสาขาที่มีผู้เรียนจ านวนน้อย
วิทยาลัยจะยุบสาขาวิชานั้น ๆ บางวิชาก็กลับมาเปิดใหม่ตามความต้องการของผู้เรียนหลักสูตรที่มีผู้เรียน
มากที่สุดคือ ด้านบริหารธุรกิจ 

2) การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านค่าเล่าเรียน พบว่า ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพวิทยาลัยเรียกเก็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากว่ารัฐบาลได้จ่ายเงินอุดหนุนเงินรายหัวส าหรับผู้เรียนแก่
วิทยาลัย  วิทยาลัยได้พยายามหาทางช่วยเหลือแก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น วิทยาลัยมีทุนให้แก่
ผู้เรียนบางส่วนที่เรียนดีแต่ยากจนการหาทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมเติม ส่วนหนึ่งก็มีเงินกองทุน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้แก่
ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  โดยวิทยาลัยไม่เคร่งครัดก าหนดเวลา
การช าระค่าธรรมเนียม  และยังให้ผู้เรียนสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมเป็นงวด ๆ อีกด้วย   

3) การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านท าเลที่ตั้ง พบว่า  การเลือกท าเลที่ตั้งของ
วิทยาลัยนั้น วิทยาลัยจะพิจารณาการขอตั้งวิทยาลัยจากความต้องการของผู้เรียน  พิจารณาคู่แข่งขันว่าใน
พ้ืนที่นั้นมีวิทยาลัยที่เปิดสอนในประเภทเดียวกันหรือไม่  วิทยาลัยส่วนใหญ่จะเลือกตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน  
แหล่งธุรกิจหรือสถานประกอบการ  เนื่องจากวิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษามุ่งที่จะพัฒนาและผลิต
บุคลากรสายวิชาชีพต่าง ๆ ตามความต้องการของสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงาน  
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะและวิชาชีพในการเรียนนั้น  วิทยาลัยจะส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และหน่วยงานที่ใกล้วิทยาลัย 

4) การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านประชาสัมพันธ์  พบว่า  การประชาสัมพันธ์การ
รับผู้เรียนนั้น  วิทยาลัยจะมีการประชาสัมพันธ์ภายในให้ผู้เรียน และผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งส่วนใหญ่
ผู้ เรียนรุ่นพ่ีจะชักน ารุ่นน้องมาเรียน  วิทยาลัยจะออกไปแนะแนวการศึกษาต่อแก่ผู้ เรียนที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายคือผู้เรียนที่ก าลังศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งวิทยาลัย
ในอ าเภอ ต่างอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 
หนังสือพิมพ์  

5) การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร  พบว่า  วิทยาลัยให้ความส าคัญตั้งแต่
การคัดเลือกบุคลากรที่ตรงตามสายงานและหากเป็นครูผู้สอนต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูตลอดจน
วิทยาลัยได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการน าผู้เชี่ ยวชาญจากภายนอกมาให้
ความรู้ถึงวิทยาลัยและน าบุคลากรออกไปศึกษาดูงานภายนอก  เนื่องจากวิทยาลัยเห็นงานที่ส าคัญที่สุด 
คือการสอนของครูเพราะเป็นผู้ที่สื่อสารกับผู้เรียน  ครูเป็นผู้ที่ถ่ายทอดทักษะความรู้ไปยังผู้เรียน  ครูจึง
ต้องมีความรู้ทั้งด้านทักษะ  ด้านวิชาชีพ และมีความสามารถในการสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี   
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6) การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการเรียนการสอนพบว่า  วิทยาลัยบาง
แห่งจะมีกระบวนการโดยรับนักเรียนเข้ามาเรียนโดยให้เรียนวิชาพ้ืนฐานในปีที่ 1 และจะดูความถนัดของ
นักเรียนในปีที่ 2 จะแยกตามสาขาวิชา แต่บางแห่งจะรับนักเรียนเข้ามาและให้โอกาสในการเลือกเรียนใน
สาขาวิชาที่ตนชอบเริ่มในปีที่ 1 ทุกวิทยาลัยจะเข้มงวดกับครูเพ่ือให้ครูสอนอย่างเต็มท่ีและเต็มเวลา   

7) การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนพบว่า วิทยาลัย
ได้ให้ความส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย  จัดให้มีสนามกีฬา ส าหรับการออกก าลังกาย
ของผู้เรียน การดูแลอาคารเรียนให้สะอาด ปลอดภัย และมั่นคง การจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่
เพียงพอ  วิทยาลัยบางแห่งซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้วย  จะมีทรัพยากรเพ่ือการเรียน
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจเช่าอพาร์ทเมนท์  
ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

Marketing  Mix Factors Affecting Decision Renting Apartment              
in Patong Municipality Kathu District , Phuket 

สธน ค าวิเศษณ์1, สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์2 และชูตา แก้วละเอียด3 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากตัวอย่างขนาด 400 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย  
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20–30 ปี สถานะภาพสมรส 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–20,000 บาท 
และมีภูมิล าเนาเดิมจากจังหวัดอ่ืน ๆ พฤติกรรมในการเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ พบว่าส่วนใหญ่ มีระยะเวลา
ในการเช่าอพาร์ทเมนท์ 1–3 ปี มีขนาดห้องพัก 16–20 ตารางเมตร คู่สมรสเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 
อัตราค่าเช่า 3,001–3,500 บาท รู้จักสถานที่เช่าในปัจจุบันได้จากค าแนะน าจากเพ่ือน เหตุผลในการ
เช่าอยู่ใกล้สถานที่ท างาน อาศัยอยู่กับสามี ภรรยาและบุตร ผู้เช่าให้ ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ระดับมากในทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ปัจจัยด้านราคาผู้เช่าให้ความส าคัญกับเรื่องอัตราค่าเช่ารายเดือน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้เช่าให้ความส าคัญ
กับเรื่องห้องพักมีอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม ปัจจัยด้านสถานที่ผู้เช่าให้ความส าคัญกับ เรื่องมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการผู้เช่าให้ความส าคัญกับเรื่องสามารถแก้ไข
ปัญหาทางด้านสาธารณูปโภคได้ทันที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผู้เช่าให้ความส าคัญกับเรื่องไม่มี
การคิดค่าบริการอ่ืน ๆ เมื่อยกเลิกสัญญาเช่า ปัจจัยด้านบุคลากรผู้เช่าให้ความส าคัญกับเรื่องพนักงาน
มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการและ ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะกายภาพ
ผู้เช่าให้ความส าคัญกับเรื่องความสะอาด/ความสวยงามภายในอพาร์ทเมนท์ 

ค้าส้าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, อพาร์ทเมนท,์ ผู้เช่า  เมืองป่าตอง 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to examine marketing mix factors affecting 
decision renting apartment in Patong Municipality, Kathu District, Phuket.  The data 
were collected from 400 samples by means of questionnaires.  Then they were 
analyzed by applying descriptive statistics including frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and chi-square. 

The results found that most samples were male at the age of 20-30 and graduated 
a bachelor’s degree.  Most of them were employees at private companies and had average 
income about 15,001-20,000 baht per month.  Besides, their hometowns were mostly 
from other provinces. 

According to the marketing mix factors affecting decision renting apartment in 
Patong Municipality, Kathu District, Phuket, it found that the samples emphasized all 
marketing mix factors at high level as follows; price – monthly rental, product – anti-
robbery equipment, place – safety of transportation, service process – speed of solving 
facility problems, promotion – no additional fee when terminating rental agreement, 
personnel – attention and enthusiasm to provide service, and physical environment 
– cleanness/beauty in the apartment. 

Keywords: Marketing Mix/Apartment/Rentee/Mueng Patong  
 

บทน้า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายที่สุดประเทศหนึ่ง มีเศรษฐกิจ

แบบผสมทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม  ภาคการส่งออกสินค้าและบริการ และภาคการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้การท่องเที่ยวถือเป็นด้านที่ท ารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนจากหลายประเทศในทวีปเอเชีย โดยมีอัตราร้อยละ 6  ของค่า GDP ในช่วงปี 2553 มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาประเทศไทยจ านวนรวม 15.94 ล้านคน  ในจ านวนนี้มากกว่า 1 ใน 4 เป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียน 
ทั้งนี้จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดมีอัตราเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 12.63 เป็นการเจริญเติบโตทางด้าน
ภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปในระยะยาว (ประเทศไทย วิกิพีเดีย, กรมการท่องเที่ยว) 

ปัจจัยที่มีช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวมาจากลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย  มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งภูเขา  ทะเล  จุดด าน้ าใต้ทะเล หมู่เกาะต่าง ๆ  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย  
โบราณสถาน โบราณวัตถุ อันเป็นแหล่งรวมอารยธรรมประเพณีหลาย ๆ ยุคสมัย รวมถึงสถานบันเทิง
มากมายล้วนเป็นแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางธุรกิจจากหลายเชื้อชาติทั่วโลกให้เข้า
มาเยือนประเทศไทยตลอดทั้งปี  เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่หรือจังหวัดใหญ่ที่มี
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ความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  จังหวัด
เชียงใหม่  และจังหวัดภูเก็ต 

ส าหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีลักษณะต่างจากจังหวัดอ่ืนเพราะเป็นจังหวัดเดียว
ของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่ของจังหวัดทั้งหมดเป็นเกาะ โดยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งอยู่
ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศในน่านน้ าทะเลอันดามัน เป็นเกาะใหญ่ที่สวยงามจนได้รับสมญา
นามว่า  ไข่มุกแห่งอันดามัน  อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรทางทะเล ความงามของทรายขาวและชายหาด  
มีหมู่เกาะรายล้อมทัศนียภาพส่วนใหญ่เป็นน้ าทะเล  วิถีชีวิตพ้ืนเมืองท้องถิ่นได้รับการผสมผสานจาก
หลายเชื้อชาติ  เกิดประเพณีท้องถิ่นมากมายในแต่ละเชื้อชาติ  ตามอารยธรรมดั้งเดิมและอารยธรรม
สมัยใหม่  ปัจจัยดังกล่าวจังหวัดภูเก็ตจึงมีประชากรหลั่งไหลเข้ามาเป็นจ านวนมากในทุก ๆ ปี  และมี
แนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นในอัตราสูงขึ้น  โดยสถิติการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส าหรับผู้เยี่ยมเยือนนักท่องเที่ยว
และนักทัศนาจร  ในปี 2549  จ านวน 5,020,552 คน ปี 2550 จ านวน 8,998,648 คน และปี 2551 
จ านวน 10,011,306 คน (แผนพัฒนาสามปี ปี 2556-2558 เทศบาลเมืองป่าตอง, 2555) สถานที่
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ได้แก่ หาดป่าตอง  
ตั้งอยู่ระหว่าง อ่าวกมลาและอ่าวกะรน  เป็นอ่าวที่มีความโค้งมาก มีหาดทรายยาวถึง 3 กิโลเมตร  
นักท่องเที่ยวส่วนมาก เป็นชาวต่างชาติ  ในปี 2553 เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต  มี
จ านวน 4,726,693 คน  เป็นชาวต่างประเทศ  จ านวน3,160,349  คน ชาวไทย จ านวน 1,566,344 คน 
(แผนพัฒนาสามปี ปี 2556-2558  เทศบาลเมืองป่าตอง,2555)  หาดป่าตองถือเป็นเมืองทางเศรษฐกิจที่
สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดและประเทศไทยอย่างมาก  เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  การท่องเที่ยว  การค้าและการลงทุน  รวมไปถีงการค้าระหว่างประเทศ  ในปี 2553  
จังหวัดภูเก็ตมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GDP) สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้  จ านวน 97,569 ล้านบาท 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต, 2555) 

 ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างรวดเร็วของหาดป่าตอง  เกิดการขยายตัว
ทางด้านสังคมควบคู่เป็นเส้นขนาน  มีประชากรจ านวนมากโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยมาเพ่ือประกอบ
อาชีพรวมถึง ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยและมาประกอบอาชีพที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว  แต่เป็นประชากรแฝงที่ไม่
มีการย้ายชื่อหรือแจ้งการย้ายที่อยู่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรอีกจ านวนมากพ้ืนที่ครอบคลุมหาดป่าตอง
อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีเนื้อที่เพียง 24.28 ตารางกิโลเมตร  แต่มีประชากร
ตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 จ านวน 19,346 คน (งานทะเบียนราษฎร เทศบาล
เมืองป่าตอง)  เฉลี่ยแล้วมีประชากร 796 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งไม่ได้รวมถึงประชากรแฝงและ
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนที่มีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นทุกปี  กอรปกับนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  ภายใต้ประชาคมอาเซียนนั้น  ประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้าสู่อาเซียนในปี 2558  คาดการณ์
ได้ว่าจะมีการหลั่งไหลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งนักลงทุน  นักท่องเที่ยว  และประชากรผู้ต้องการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นอย่างมาก 

จากสภาวะดังกล่าวย่อม ก่อให้เกิดความต้องการทางด้านที่อยู่อาศัย  ซึ่งที่อยู่อาศัยนับเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสี่ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการด ารงชีพของมนุษย์  มนุษย์ใช้เวลาสองในสามของแต่ละวันอยู่ใน
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ที่พักอาศัย  เพ่ือการพักผ่อน  ท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว  เป็นสถานที่ที่ใช้ป้องกันภัยที่อาจ
มารบกวน  ดังนั้นที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้
เป็นอย่างดี  โดยทั่วไปความต้องการของมนุษย์นั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามสภาพทางสังคม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพความเป็นอยู่  การด ารงชีพ  ตลอดจนอิทธิพลของความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ และที่ส าคัญคือ  สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลแต่ปัจจัยหนึ่งที่ทุกคนมี
ความต้องการเดียวกัน  คือต้องการที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีความสามารถเลือกได้  ไม่ว่าจะเป็น
บรรยากาศ  สภาพแวดล้อมความสะดวก  ความปลอดภัย  เพ่ือส่งเสริมการท างานหรือเป้าหมายของ
ชีวิตแต่ละบุคคล  

ในปัจจุบันด้วยเนื้อที่ดินมีจ ากัดของเขตเมืองป่าตอง  ประกอบกับความต้องการพ้ืนที่ของ
เอกชนและนักลงทุนมีเพ่ิมมากขึ้น  บัญชีก าหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยภาพรวมทั้งจังหวัดภูเก็ต
ราคาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 51.30  ราคาประเมินสูงสุดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง  อ าเภอกะทู้ ซึ่งอยู่ใน
บริเวณหน้าหาดป่าตอง (กรมธนารักษ์, 2011)  สภาวะของประชากรอพยพโยกย้าย  หรือมาท่องเที่ยว 
ในเขตเมืองป่าตองเพ่ิมมากขึ้น  ภายใต้เนื้อที่อันจ ากัดไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้แล้วนั้น  อพาร์ทเมนท์ 
จึงถือเป็นทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้ มาเยือนพ้ืนที่ป่าตอง  
จังหวัดภูเก็ตได้ดี 

อพาร์ทเมนท์ที่เหมาะสมนั้นจะมีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยเพ่ือแบ่งเช่า  แบ่งเป็นห้องพัก
อาศัยจ านวนหลาย ๆ ห้อง  มีทางเข้าออกใช้สอยร่วมกัน  ให้บริการพักอาศัยแบบรายเดือน มีการผูกพัน
สัญญาระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า อพาร์ทเมนท์มีหลายรูปแบบ หลากหลายบรรยากาศ ความสะดวกสบาย
มีหลายระดับผู้ประกอบการมักแข่งขันกันเพ่ือดึงดูดใจลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นประชากรภายในประเทศ
หรือนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยการสร้างปัจจัยตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
ผู้ประกอบการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกลยุทธ์ในทุกด้านเพ่ือส่งเสริมความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ  เพ่ือเป็นการต่อยอดการลงทุนสร้างรายได้  และรองรับเศรษฐกิจอันเชื่อมโยงกับ 
ความต้องการทางสังคมที่ทวีเพิ่มมากข้ึน 

ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือเป็น
แนวทางและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอพาร์ทเมนท์ให้เช่าและผู้ที่สนใจในการพัฒนา
ธุรกิจบริการประเภทนี้  ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหมายได้นั้นอาจเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์
การท าธุรกิจให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ในเขต

เทศบาลเมืองป่าตอง  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
     (Independence  variable)   (Dependence   variable)  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในเขตเทศบาล

เมืองป่าตองอ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  จากการที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงต้องท าการ
ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และมีความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 (ศิริชัย  พงษ์วิชัย, 2552, หน้า 138) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการวิจัย 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม มีองค์ประกอบของแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  สถานภาพสมรส  
-  ระดับการศึกษา 
-  อาชีพ   
-  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
-  ภูมิล าเนาเดิม 
 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ในเขต
เทศบาลเมืองป่าตอง  อ้าเภอกะทู้  
จังหวัดภูเก็ต 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านสถานที่ 
- ด้านส่งเสริมการตลาด 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านกระบวนการให้บริการ 
- ด้านลักษณะทางกายภาพ 

 

 

พฤติกรรมการเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ 
-  ระยะเวลาในการเช่า 
-  ขนาดของห้องพัก 
-  ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  
-  อัตราค่าเช่าในปัจจุบัน 
-  รู้จักสถานที่เช่าได้อย่างไร    
-  เหตุผลในการเช่า  
-  บุคคลที่อาศัยกับท่าน 
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ส่วนน า เป็นส่วนที่ผู้วิจัยแจ้งชื่อเรื่องที่ท าการวิจัย ข้อมูลหรือข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 
และชี้แจงวิธีการในการตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ
จ านวน 7 ข้อ ซึ่งถามเกี่ยวกับ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ภูมิล าเนาเดิม 

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ เป็นค าถามแบบเลือกตอบจ านวน 7 ข้อ
ซึ่งถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่ท่านเช่าอพาร์ทเมนท์ในปัจจุบัน  ขนาดห้องพักที่ท่านพักปัจจุบัน  ผู้มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเช่า  อัตราค่าเช่าในปัจจุบัน  ท่านรู้จักสถานที่เช่าในปัจจุบันได้อย่างไร  เหตุผลในการเช่า 
และบุคคลที่อาศัยในท่ีพักเดียวกับท่าน 

ส่วนที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ในเขต
เทศบาลเมืองป่าตอง  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต โดยสอบถามถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการบริการ 
และด้านลักษณะทางกายภาพ 

ส่วนสุดท้าย เป็นการสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติม/ข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบสามารถแสดงออกได้โดยอิสระ 
3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส าหรับพรรณนาตัวแปรเชิงกลุ่ม และใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส าหรับการพรรณนาตัวแปรเชิงปริมาณ 

ผลการวิจัย 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้เช่าอพาร์ทเม้นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 

20–30 ปี สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001–20,000 บาท และมีภูมิล าเนาเดิมจากจังหวัดอ่ืนๆ 

พฤติกรรมในการเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ พบว่าส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการเช่าอพาร์ทเมนท์ 
1–3 ปี มีขนาดห้องพัก 16–20 ตารางเมตร คู่สมรสเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ อัตราค่าเช่า 
3,001–3,500 บาท รู้จักสถานที่เช่าในปัจจุบันได้จากค าแนะน าจากเพ่ือน เหตุผลในการเช่าอยู่ใกล้
สถานที่ท างาน อาศัยอยู่กับสามี ภรรยาและบุตร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ในเขตเทศบาล
เมืองป่าตอง  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้เช่าให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีค่าเฉลี่ยในระดับส าคัญมากในทุกปัจจัย โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ ปัจจัยด้านราคาผู้เช่าให้
ความส าคัญกับเรื่องอัตราค่าเช่ารายเดือนมากที่สุดปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้เช่าให้ความส าคัญกับเรื่อง
ห้องพักมีอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมมากที่สุด ปัจจัยด้านสถานที่ผู้เช่าให้ความส าคัญกับเรื่องมีความ
ปลอดภัยในการเดินทางมากที่สุด  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการผู้เช่าให้ความส าคัญกับเรื่องสามารถ
แก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณูปโภคได้ทันทีมากที่สุด  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผู้เช่าให้ความส าคัญ
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กับเรื่องไม่มีการคิดค่าบริการอ่ืนๆเมื่อยกเลิกสัญญาเช่ามากที่สุด  ปัจจัยด้านบุคลากรผู้เช่าให้ความส าคัญ
กับเรื่องพนักงานมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการมากที่สุด และปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะกายภาพผู้เช่าให้ความส าคัญกับเรื่องความสะอาด/ความสวยงามภายในอพาร์ทเมนท์มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ใน

เขตเทศบาลเมืองป่าตอง  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต สามารถน าข้อมูล  ข้อค้นพบมาใช้เป็นประโยชน์
และเสนอแนะแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์  เพ่ือวางแผนและปรับปรุงบริการให้
ตรงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริการและสร้าง
ความพึงพอใจสุงสุดให้กับกลุ้มเป้าหมายในแต่ละปัจจัย 

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา ความเอาใจใส่และความช่วยเหลือแนะน า

อย่างดียิ่งจากคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์นี้  ตลอดจน
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อความถูกต้อง  ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ ที่นี้ 
รวมถึงขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์ อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ 
พูลฉนวน และ นายสัมเริง  โภชนาธาร (ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองป่าตอง) ที่กรุณาสละ
เวลาอันมีค่าตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและให้ค าแนะน าเพ่ือให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์ที่ให้ความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือสถานที่ ช่วยแก้ปัญหา
ตลอดจนให้ค าแนะน า  ก าลังใจที่ดีต่อผู้วิจัยเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกในครอบครัวผู้เป็นแรงผลักดันและให้การ
สนับสนุน ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จการศึกษา 

หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล องค์กรหรือสังคม ผู้วิจัยขอมอบคุณ
ความดีทั้งหมดให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือจนกระทั่ง
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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สมรรถนะของผูส้้าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกลในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

Performance of Graduated Student in High Vocational 
Certificate Studying in Industrial 

TechnologyProgram, Mechanical Engineering in the 21st Century 
to Meet the Needs of Entrepreneurs 

 
นาตยา  วัชรพลางกูร1, สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์2 และวาสนา บุญญาพิทักษ์3 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล ตามความต้องการของผู้ประกอบการเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการประเภทให้บริการด้านยานยนต์ จ านวน 
68 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
พบว่า 1) ด้านความรู้และทักษะฝีมือ ผู้ประกอบการให้ความส าคัญด้านความรู้มากกว่าทักษะฝืมือ ให้
ความเห็นว่าผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านสาขาวิชาชีพเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับ
ทักษะฝีมือสามารถฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ได้ 2) ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี พบว่า
ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้า เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และ 3) ด้านกิจนิสัยและจริยธรรมคุณธรรม (ทักษะชีวิตและอาชีพ) พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในเรื่องความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาและมานะอดทนในการท างาน 
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Abstract 

The objective of the research was to study the performance of graduated 
student in high vocational certificate studying in Industrial Technology Program, 
Mechanical Engineering to meet the needs of entrepreneurs. It was the quantitative 
research. The sample of the study was 68 entrepreneurs of automotive services. The 
tool for data collection was interview.  

The results of the interview from entrepreneurs were found that 1) As for 
knowledge and skill, the entrepreneurs focused on knowledge rather than skill. They 
commented that students should have professional knowledge to be applied at work. 
For skill, it could be improve by training and gaining more experience later, 2) As for 
media and technology skill, students should be enthusiastic in searching and learning 
technology to be applied at work and, (3) As for the habits and moral ethics (life and 
career skill), most entrepreneurs focused on responsibility, punctuality and perseverance 
at work. 
 

Keywords : performance, the 21st century, entrepreneurs 

 

บทน้า  

 ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์  (กัลยา ลี่เจี๊ยะ, 2556, 
กระแสโลภาภิวัฒน์.) ซึ่งเป็นยุคที่ต้องพ่ึงพาวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยตลอดเวลา 
รวมถึงก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถสูง ในปริมาณที่เพียงพอในทุกภาคส่วน ส่งผลให้ตลาดแรงงาน
มีความต้องการแรงงานในระดับกลางและระดับสูงที่มีทักษะวิชาชีพในอัตราที่สูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การผลิตและแข่งขันกับต่างประเทศ เพราะแรงงานเป็นก าลังที่ส าคัญผลักดันให้ประเทศพัฒนาไป
อย่างรวดเร็วทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหาภาคของประเทศ  
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
ความต้องการแรงงานภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมและบริการมีอัตราสูงกว่าสาขาอ่ืน ๆ ซึ่งความ
ต้องการก าลังแรงงานเหล่านี้จะอยู่ที่แรงงานระดับกลางที่พร้อมจะรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 
(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551) เนื่องจากแรงงานระดับนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและประเทศ ซึ่งการผลิตแรงงานดังกล่าวมิใช่เพียงการเรียนรู้ทฤษฎีและพอจะ
ท างานได้เท่านั้นแต่จะต้องเป็นแรงงานที่สามารถท างานและสามารถน าความรู้ทางวิชาการไป    
พัฒนาได ้

จากเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์          
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยในการด ารงชีวิต
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สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาให้จัดในสถานศึกษาของรัฐและ
สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะท่ีเป็นหนว่ยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการ
จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางให้มีคุณภาพและสมรรถนะ มีคุณธรรม 
วินัย เจตคติและบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือ
สถานประกอบการทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน (ส านักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา, 2553) 
การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การปรับวิธีการเรียนการสอน การพัฒนาฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนการน ากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตก าลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการ
จ้างแรงงานของสถานประกอบการในแต่ละประเภท 

ความเจริญก้าวหน้าของการศึกษานั้น (ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ, 2549) ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ บุคลากรที่มีปัญหาทุกวันนี้ คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนยังคงมุ่งเน้นการมีความรู้   ใน
เนื้อหาวิชาและทฤษฎี ในขณะที่สถานประกอบการต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านปฏิบัติและมีคุณลักษณะอันพังประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความอุตสาหะ ความตรงต่อเวลา 
ความมีระเบียบวินัย และความสามารถในการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้ส าเร็จการศึกษามาก
เกินความต้องการและขาดในบางสาขาวิชายากที่จะควบคุมปริมาณและคุณภาพ ปัญหาเรื่องคุณภาพ
จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญ น่าสนใจ น่าศึกษาและติดตามเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาดั งกล่าว เพราะเมื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่มีคุณภาพจะท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการปฏิบัติงาน ปัญหาการ
ว่างงาน 
 ปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาส าคัญที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกถือเป็นเรื่องใหญ่ จึงต้องหาทาง
ให้ได้ท างานตามที่เรียนมา เพราะถ้าท างานต่ ากว่าระดับ หรือได้รายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เท่ากับ
เป็นการสูญเสียเงินภาษีอากรที่ใช้ในการศึกษาไปอย่างไม่คุ้มค่า กระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ก าลังคน     
ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานนั้น จะต้องพิจาณาจากสิ่ งที่ผู้บริหาร           
สถานประกอบการต้องการจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับนั้น ๆ หรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า
สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภท
อุตสาหกรรมและพณิชยกรรม โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ ก าหนดให้จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบัติจริงมีการน ารายวิชาหมวดวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการก าหนดเวลาการ    
ฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน (18 สัปดาห์) ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาชั้น ปวส.2 
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมจ านวน 64 คน และสาขาวิชาพณิชยกรรมจ านวน 45 คน จะต้องออก
ฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ในฐานะผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนจึงมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการฝึกงาน เพราะการฝึกงานเป็นการเตรียมคนให้สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได้ตรง
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ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเลือกท าการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาเครื่องกล เนื่องจากใน     
แต่ละปีการศึกษามีผู้ สนใจสมัครเรี ยน เป็นจ านวนมากประกอบกับในจั งหวัดปัตตานีมี              
สถานประกอบการเก่ียวกับงานยานยนต์รองรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลายแห่ง 

จากการสัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการบางแห่งในจังหวัดปัตตานี ที่มีนักศึกษาออก
ฝึกงาน พบว่าสถานประกอบการแต่ละแห่งมีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะแตกต่างกัน บางแห่ง
ให้ความส าคัญด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ คือ ต้องมีผลการเรียน มีความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาที่เรียนอยู่ระดับดี บางแห่งกลับให้เหตุผลว่า ทักษะวิชาชีพสามารถฝึกฝนจากประสบการณ์
ตรงในภายหลังได้ แต่ต้องการแรงงานที่มีความซื่อสัตย์มากกว่า และบางแห่งต้องการผู้ที่มี          
ความรับผิดชอบสูง คือ มาปฏิบัติงานตรงเวลา มีความมานะอดทน 
 การส ารวจสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล จากสถานประกอบการ        
จึงเป็นวิธีการหนึ่ง เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ข้อบกพร่องของผู้ส าเร็จ
การศึกษาและความต้องการสมรรถนะแรงงานของสถานประกอบการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจส ารวจ
ความต้องการของสถานประกอบการในเรื่องดังกล่าวเพ่ือน าผลที่ได้เป็นแนวทางและข้อมูลให้
สถานศึกษาผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้อง เอ้ือประโยชน์โดยตรงและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล ตามความต้องการของผู้ประกอบการ  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกลในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของ
สถานประกอบการใน 3 องค์ประกอบ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี, และทักษะชีวิตและอาชีพ 
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  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 ละน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้คือ เจ้าของสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 68 คน เนื่องจากจ านวนประชากรมีน้อย ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีเจาะจงโดยการใช้
จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ประกอบการให้บริการ
ด้านยานยนต์ในจังหวัดปัตตานีซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาจากกรอบแนวคิด โดยน าข้อค าถาม
ด้านสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 3 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม, ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี, และทักษะชีวิตและอาชีพ 

 
ผลการวิจัย 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เรื่อง สมรรถนะของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกลในศตวรรษที่  21 ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ พบว่า 

1) ด้านความรู้และทักษะฝีมือ ผู้ประกอบการให้ความส าคัญด้านความรู้มากกว่าทักษะฝืมือ 
ให้ความเห็นว่าผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านสาขาวิชาชีพเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ส าหรับทักษะฝีมือสามารถฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ได้ 

2) ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี พบว่า ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้า 
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3) ด้านกิจนิสัยและจริยธรรมคุณธรรม (ทักษะชีวิตและอาชีพ) พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญในเรื่องความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาและมานะอดทนในการท างาน 
 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

- ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 

- ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 

สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปวส. ตามความต้องการของ 

สถานประกอบการ 
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ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกลในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง  
จังหวัดปัตตานี เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาสามารถน าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นแนวทาง        
ในพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาให้มีสมรรถนะ      
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ส าหรับสถานประกอบการสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
รับคนเข้าท างานเพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความไว้วางใจต่อผู้ใช้บริการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกลในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของผู้ประกอบการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีเกิดจากการสนับสนุนเกื้อกูลจากบุคคลหลายท่านผู้วิจัยขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์ และอาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ 
พูลฉนวน ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือและให้ค าปรึกษาค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ท าให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณ
ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณผู้ประกอบการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีทุกท่านที่เสียสละเวลาตอบแบบ
สัมภาษณ์ท าให้ข้อมูลของงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอบคุณองค์กร/หน่วยงาที่เกี่ยวข้องที่ได้
อ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูล ตลอดจนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือเป็นก าลังใจ
ด้วยดีตลอดมา 

อนึ่งผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่า
คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบ
ความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่านส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นนั้นผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียวและยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งสว่นบุคคลในอ้าเภอหาดใหญ่   
จังหวัดสงขลา 

Decision Making Behavior in Purchasing Automobile Insurance by 
Owners of Passenger Cars in Hatyai District, Songkhla Province 

 
ณิชากร ซุ้นสุวรรณ1 สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์2 และชูตา แก้วละเอียด3 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และ 2) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการใช้รถยนต์กับการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไค-สแควร์   

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา และด้านการส่งเสริมการขายในระดับมากที่สุดส่วนปัจจัยที่เหลือผู้ซื้อให้ความส าคัญในระดับ
มาก และ 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน และปัจจัยเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ได้แก่ ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ ระยะทางที่ขับขี่
รถยนต ์ ลักษณะการขับขี่รถยนต์  การประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และประสบการณ์การใช้รถ 

 
ค้าส้าคัญ : ประกันภัยรถยนต์, ส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract 
 The proposal of this study is 1) study about the factors of marketing mixed 
that effect on the decision making in buying personal car insurance in Hatyai, Songkhla 
and 2) Analyze the relationship between personal factors and car using that influence 
to the decision making in buying personal car insurance in Hatyai, Songkhla. This study 
has used the questionnaire that the author has written to gather the data. There are 
400-sample sizes to analyze frequency, percentage, mean, standarddeviation and Chi – square 
of the relationship.  

The result of this study is (1) The extremely important of the buyers 
emphasized to the product, price and promotional marketing mix.The buyers 
emphasized to other factors are important and (2) the decision making of chosen an 
insurer affected significantly to personal factors such as sexual, Knowledge, career 
and salary. The 7 marketing mix factors and the factors of the used car such as band, 
generation, distance, accident and experience. 

 

Key words : Car insurance, marketing mix 
 

บทน้า 
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกสบายในการด าเนินชีวิตมากมาย แต่ในขณะเดียวกันได้ท าให้การด าเนินชีวิตของคนต้องแข่งขัน
กับเวลา ความรวดเร็ว ความสะดวกนับเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งการด าเนิน
ธุรกิจที่ต้องแข่งกับเวลา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) รถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในการที่จะอ านวย
ความสะดวกและนับเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก ถนนหนทางที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทางบกเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ท าให้มีผู้นิยมใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางและใน
การขนส่งสินค้าทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนเป็นส าคัญ รถยนต์นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิต จนกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ห้าของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่ขาดไมไ่ด้ การเดินทาง การขนส่ง หรือ
การประกอบธุรกิจก็ล้วนแล้วแต่จะมีรถยนต์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังปรากฏเห็นได้จากจ านวนการใช้รถยนต์
ที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในแต่ละปี (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลนั้น ท าให้ประชาชนที่สนใจนโยบายดังกล่าว ต่างแห่กัน
ไปจับจองรถยนต์คันแรกกันอย่างมากมาย เรียกได้ว่าเป็นการท าลายสถิติทุก ๆ อย่าง ทั้งในแง่การผลิต 
และในแง่ของการตลาด ทะลุเป้าที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 5 แสนคัน เป็น 8 แสนคัน ทั้งนี้ จากข้อมูลของ กลุ่ม
สถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (2556) พบว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมา มีรถป้ายแดง
จดทะเบียนทั่วประเทศถึง 3,723,339 คัน แบ่งออกเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 894 ,183 คัน รถบรรทุก 
351,721 คัน รถจักรยานยนต์ 2,257,376 คัน และประเภทอ่ืน ๆ อีกหลายแสนคันเลยทีเดียว ส่วนใน
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กรุงเทพฯ จากข้อมูลสถิติพบว่า มีประชาชนจดทะเบียนกรุงเทพฯ ถึง 4.6 แสนคัน และในจ านวนนี้มี
รถจากโครงการรถคันแรกถึง 2.7 แสนคันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเกินครึ่งจากจ านวนรถป้ายแดงทั้งหมด
ในกรุงเทพฯ ท าให้จ านวนรถประเภทต่างๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว  
 

ตารางท่ี 1 จ านวนรถที่จดทะเบียนทั่วประเทศ 
 

ประเภทของรถ (หน่วย: 
คัน) 

มี.ค. 2553 มี.ค. 2554 มี.ค. 2555 มี.ค. 2556 

จ านวนรถจดทะเบียนรวม
ทุกประเภททั่วประเทศ 
จ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คน ทั่วประเทศ 

27,521,209 
 

4,199,110 
 

28,978,905 
 

4,662,483 
 

30,667,049 
 

5,148,368 
 

33,167,625 
 

6,153,912 
 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (2556) 
 

จากข้อมูลในตารางจะเห็นว่าในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี พ.ศ. 2555-2556 เพิ่มข้ึน
กว่าหนึ่งล้านคัน จ านวนรถยนต์ที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้สภาพการจราจร เปลี่ยนแปลงจากสภาพที่มีความ
คล่องตัวสูงไปสู่การจราจรที่แออัดและมีความไม่คล่องตัวเท่าที่ควรท าให้การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 
จิตใจและทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมชุมชน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่
สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอย่างไร จึงพยายามที่จะหาทางป้องกันอุบัติเหตุหรือพยายามที่จะไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ตามที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอด ไม่ว่าจะอาศัยเทคโนโลยีใน
การผลิตรถยนต์ การสร้างถนนที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร และการควบคุมผู้ใช้ยานยนต์ให้
ปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งการตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน
อุบัติเหตุนั้นยังไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสียหายได้ทั้งหมด จึงคงมีจ านวนอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ดังสถิติจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่
เกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 

 

ตารางที่ 2 จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2554 
 

ปี พ.ศ. อุบัติเหตุ(ครั้ง) ผู้เสียชีวิต(คน) ผู้บาดเจ็บ(คน) รวม 
2550 101,752 12,492 79,029 91,521 
2551 88,689 11,561 71,059 82,620 
2552 84,806 11,048 61,996 73,044 
2553 74,021 7,159 33,723 40,882 
2554 68,582 9,195 16,564 25,759 

ที่มา : สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ (2554) 
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นอกจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถซึ่งถือเป็นความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งแล้ว ผู้ใช้รถหรือ
เจ้าของรถยังมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินของรถยนต์ การที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุและความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมรถนั้น หรือการหาความม่ันคงและปลอดภัยจากการสูญเสีย
สิ่งที่จะเกิดขึ้นย่อมเป็นเหตุสุดวิสัยที่เป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดหากระบวนการลดความเสียหาย 
หรือวิธีการที่จะบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงภัยที่เกิดจากรถยนต์ การโจรกรรมรถยนต์ที่จะ
เกิดขึ้นของรถยนต์ที่ดีที่สุด ก็คือ “การประกันภัย” และแม้ว่ารถยนต์จะมีประโยชน์และมีความจ าเป็น
อย่างมากต่อการด าเนินชีวิตก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งรถยนต์ก็ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของมนุษย์เป็นอย่างมากการที่จะป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ย่อมเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะท า
เช่นนั้นได้ วิธีการที่จะลดความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการเสี่ยงภัยของรถยนต์ที่
ดีที่สุดก็คือ การประกันภัย ดังนั้น การประกันภัยรถยนต์จึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นเป็นล าดับ  

จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภาคใต้ มีเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งรวมถึงเป็นแหล่งรวมของ
สถานศึกษาต่าง ๆ จึงท าให้จ านวนรถยนต์ส่วนบุคคลมีการจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจ านวนมากในทุก ๆ ปี 
ท าให้ปริมาณรถยนต์บนถนนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงรถยนต์จากพ้ืนที่อ่ืนที่เข้ามาในพื้นที่ ท าให้มีความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มข้ึน 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนรถจดทะเบียนประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในจังหวัดสงขลา 
 

ประเภทรถยนต์ มี.ค. 2553 มี.ค. 2554 มี.ค. 2555 มี.ค. 2556 
จ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คน (หน่วย: คัน)  

99,842 
 

113,995 
 

131,896 
 

163,142 
 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (2556) 
 

เมื่อจ านวนรถยนต์เพิ่มข้ึนเพิ่มขึ้นย่อมท าให้โอกาสในการประกันภัยรถยนต์เพ่ิมมากขึ้นด้วย
ช่องทางการตลาดในธุรกิจประกันภัยรถยนต์นี้จึงเติบโตตามไปด้วย จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันภัยใน
จังหวัดสงขลา ก็มีอัตราการเจริญเติบโตในระดับสูงเช่นเดียวกันในปี พ.ศ.2556 มีสาขาของบริษัทประกัน
วินาศภัยจ านวน 19 บริษัท (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
2556) จึงส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละบริษัทอาจลดลง การแข่งขันเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทาง
การตลาดจึงเพ่ิมขึ้น และในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่ 
เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมเติมมาจากการประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม โดย
ก าหนดให้เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่มีลักษณะของเงื่อนไขความคุ้มครองที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้รถยนต์มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้รถยนต์ตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนต์มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่บริษัทประกันวินาศ
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ภัยออกแบบนั้น มีชื่อของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปเพ่ือสร้างความแตกต่างและการด าเนินงานทาง
การตลาดของแต่ละบริษัท 

แม้รูปแบบของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่นั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่
อย่างไรก็ตามยงัคงมีเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดในการเลือกซ้ือประกันของผู้ใช้รถยนต์ ตัวอย่างเช่น เงื่อนไข
ที่เก่ียวข้องกับอายุของรถ เช่น การท าประกันภัยประเภท 1 นั้น รถต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี หรืออัตรา
เบี้ยประกันภัยประเภท 1 มีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับประกันประเภทอ่ืน เป็นต้น ซึ่ งในความเป็นจริง
นั้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการซื้อประกันของผู้ใช้รถยนต์นั้นไม่ได้มีเฉพาะประเภทของรถ อายุของรถ 
หรือฐานะทางการเงินเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยประกัน เช่น
พฤติกรรมในการขับข่ีรถยนต์ ระยะทางในการขับข่ีในแต่ละวัน จ านวนครั้งในการประสบอุบัติเหตุเป็น
ต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้ใช้รถยนต์มีความต้องการรูปแบบของการประกันภัยรถยนต์
ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันโดยมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของการท าประกันภัยเข้า
มามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เป็นความต้องการของผู้ใช้รถยนต์
เพ่ือให้ตอบสนองต่อลักษณะการขับขี่ และเหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล  (ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2.  เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การใช้รถยนต์ และส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  (ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1.  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ซื้อมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
2.  ลักษณะการใช้รถยนต์ของผู้ซื้อมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคล  
3.  ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 

ประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 ที่นั่ง) 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดที่สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  คือ 7 P และ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ 
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ประกอบด้วย  ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยเกี่ยวกับการข้อมูลการใช้รถยนต์ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งผู้วิจัยได้น าไปสร้างเป็นกรอบแนวคิด (ดังภาพท่ี 1)  

 ตัวแปรที่ท าการศึกษานี้ประกอบด้วย (1) ตัวแปรต้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ข้อมูลส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน กลุ่มที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ประกอบด้วยลักษณะการขับขี่  ความถ่ีของการเดินทางไกล ความเสี่ยงใน
การใช้รถ และการประสบอุบัติเหตุ และกลุ่มที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านสถานที่ 
และกระบวนการให้บริการ (2) ตัวแปรตาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันภัยรถยนต์ประกอบด้วย 
ค่าเบี้ยประกัน  การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  ประเภทประกันภัยรถยนต์ 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  เพศ 
2.   อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  อาชีพ 
5.  สถานภาพสมรส 
6.  รายได้ต่อเดือน 

 

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ 
1.  ค่าเบี้ยประกัน 
2.   การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ 
3.  ประเภทของประกันภัยรถยนต์ 
    3.1 ประกันชั้น 1 
    3.2 ประกันชั้น 1 (Low Cost) 
    3.3 ประกัน 2 พลัส (2+) 
    3.4 ประกัน 3 พลัส (3+) 
    3.5 ประกันชั้น 3 
4. บริษัทประกันภัยรถยนต์ 
    4.1 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด   
    4.2 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน)   
    4.3 บริษัท ประกันคุ้มภัย จ ากัด   
    4.4 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 
    4.5 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย 

จ ากัด 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ 
1. ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์  
2. ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ 
3.  ระยะทางที่ขับขี่รถยนต์ 
4.   ลักษณะการขับขี่รถยนต์ 
5.  การประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
6.  ผู้นั่งร่วมหรือผู้โดยสาร 
7.  ประสบการณ์การใช้รถ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.  ด้านผลิตภัณฑ์ 
2.  ด้านราคา 
3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5.  ด้านบุคคล 
6.  ด้านสถานที่ 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งคือ ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 

7 คน ได้แก่ รถเก๋ง) ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ที่ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้ใช้ 
ค านวณขนาดตัวอย่างโดยสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95% หรือ
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  

1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาจากกรอบ

แนวคิด  ตรวจคุณภาพเครื่องมือ 2 ด้านคือ (1) วิเคราะห์ความสอดคล้อง โดยผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC มากกว่า .50 ทั้งฉบับ  และ (2) ทดสอบความน่าเชื่อมั่น โดย
ทดลองกับกลุ่มใกล้เคียงตัวอย่างจ านวน 30 ชุด วิเคราะห์ความเชื่อมั่นได้ค่าครอนบาคแอลฟ่าสูงกว่า 
0.80 ในทุกด้าน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถิติพรรณนา ซึ่งใช้

ส าหรับพรรณนาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และสถิติอ้างอิง ซึ่งใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ ไค-สแควร์ (Chi – square) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้ 
1.  ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วน

บุคคล   ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า  ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเห็นว่ามีความส าคัญ ระดับ

มากที่สุด  โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์กรมธรรม์เหมาะสมมากที่สุด และมีแพ็คเกจกรมธรรม์
ที่หลากหลายน้อยที่สุด 

ด้านราคา พบว่า  ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเห็นว่ามีความส าคัญ ระดับมาก
ที่สุด  โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประกันภัยมีความเหมาะสมกับความคุ้มครองมากที่สุด และมี
ลดราคาในปีต่อมาส าหรับลูกค้าเก่าน้อยที่สุด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า  ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเห็นว่ามี
ความส าคัญ ระดับมาก โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับหาซื้อง่ายมีสาขาและตัวแทนจ าหน่ายรายย่อย
จ านวนมากมากที่สุด และมีตัวแทนขายตรงมาบริการถึงท่ีน้อยที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า  ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเห็นว่ามีความส าคัญ 
ระดับมากท่ีสุด โดยให้ความส าคัญเก่ียวกับให้ของแถมหรือของช าร่วยเมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมาก
ที่สุด และมีการส่งกรมธรรม์ทางไปรษณีย์น้อยที่สุด 
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ด้านบุคคล พบว่า  ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเห็นว่ามีความส าคัญ ระดับมาก  
โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับพนักงานมีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการประกันภัยมากที่สุด และพนักงาน
มีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดีน้อยที่สุด 

ด้านสถานที่ พบว่า  ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเห็นว่ามีความส าคัญ ระดับมาก  
โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับส านักงานมีความมั่นคง เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือมากที่สุด และมีอุปกรณ์
ส านักงานที่ทันสมัยครบถ้วนน้อยที่สุด 

ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า  ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเห็นว่ามีความส าคัญ 
ระดับมาก  โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
กับพนักงานขายประกันมากที่สุด และมีบริการส่งกรมธรรม์ประกันภัยทางไปรษณีย์น้อยที่สุด 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล การใช้รถยนต์ และปัจจัยส่วนประสมตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกบริษัท
ประกันภัย  พบว่า เพศ  ระดับการศึกษา  และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
บริษัทประกันภัยในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และอาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
บริษัทประกันภัยในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนอายุและสถานภาพสมรสไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัย  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ
เลือกบริษัทประกันภัย  พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย  และด้านราคา มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล 
และด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิส่วนด้านการจัดจ าหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัย   

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการใช้รถยนต์กับการตัดสินใจ
เลือกบริษัทประกันภัย  พบว่า ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์  ระยะทางที่ขับขี่รถยนต์  ลักษณะการขับขี่รถยนต์  
และการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยระดับสูงอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ และประสบการณ์การใช้รถ  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัย
ระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ ส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้  และจ านวนผู้นั่งร่วมหรือผู้โดยสาร 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัย 

จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางตรงต่อผู้ใช้รถที่ซื้อประกันภัย
รถยนต์ รถยนต์และบริษัทประกันภัยรถยนต์หรือตัวแทนจ าหน่าย  เพราะได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง
และส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ความส าคัญ เพ่ือให้บริษัทประกันภัยรถยนต์
มีการจัดการทางการตลาดให้มีความเหมาะสม  เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจต่อไป 
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ข้อเสนอแนะการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใน
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพ่ือได้น าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 บริษัทประกันภัยรถยนต์หรือตัวแทนจ าหน่าย  ควรให้ความส าคัญและวางแผนด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย  และด้านราคาให้มีความเหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้รถที่ซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ เพราะผู้ใช้รถที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ ได้ให้ความส าคัญ 3 ด้านดังกล่าวในระดับมาก
ที่สุด อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้น
ข้อมูลส่วนนี้ควรอย่างยิ่งในการน าไปก าหนดกลยุทธ์และการวางแผนให้ครอบคลุม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับทุกภาคส่วนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดและการให้บริการของบริษัทประกันภัย  ใน
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทต่าง ๆ ที่ประสบ
ความส าเร็จ โดยการวิจัยวิธีผสม คือทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ในอ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ที่ให้ความ

ร่วมมือและและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูล และอ านวยความสะดวกหลายอย่าง  ขอขอบคุณ
ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือพร้อมให้ค าแนะน าจนเครื่องมือ  ขอขอบคุณผู้ ท าประกันภัย
รถยนต์ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ขอบคุณ
เพ่ือน ๆ ที่ช่วยเหลือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และที่ส าคัญต้อง
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้
ที่มีคุณค่ายิ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ให้แนวคิด ให้วิธีการ 
และตรวจสอบอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ  
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ความพึงพอใจตอตลาดของธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนต  

ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

Satisfaction Maketing Strategies of Car Washing Business 

in Hat Yai, Songkhla Province 

อาทิตยา  กิรวาที1 สุระพรรณ  จุลสุวรรณ2 และชูตา  แกวละเอียด3 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอกลยุทธ

ทางการตลาดของธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนการ

วิจัยเชิงสํารวจโดยศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนต ในเขต

เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 460 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.93  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ

บริการลางอัดฉีดรถยนตในภาพรวมผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผลการพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานกระบวนการใหบริการมีระดับความพอใจมากที่สุด รองลงมาเปนดานบริการ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานพนักงานผูใหบริการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

และดานที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การสงเสริมการตลาด  

 
คําสําคัญ : กลยุทธทางการตลาด, ธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนต  
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Abstract 

 The study was aimed to investigate the level of satisfaction of service users that 

affected the marketing strategy of tire services in Hat Yai municipality, Songkhla Province. The 

survey research studied from 460 sampling cases who used care care service in Hat Yai 

municipality, Songkhla Province. Data collecting by using questionnaires The reliability of the 

questionnaire was at 0.93. Data analysis by using computer program. The statistics used in this 

study were frequency, percentage, mean, standard deviation, and chi-square test. 

 The results showed that  the level of satisfaction that affect marketing strategy in 

Hat Yai municipality of car care service considered by the user was at high level. Consideration in 

each issue was found that the process provided of the service was the most satisfaction, 

followed by the services, place ,price ,people ,physical evidence and for the promotion was the 

least satisfaction. 

 

Keywords : marketing strategy, car care business 

 

บทนํา 

 ปจจุบันรถยนตไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ถึงแมวารถยนตจะ

เปนปจจัยภายนอก ที่นอกเหนือจากความตองการพื้นฐานของมนุษยคือ ปจจัย 4 ไดแก อาหาร 

เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรคก็ตาม แตความตองการรถยนตของผูคนยังมีอยูมาก สาเหตุ

เนื่องจากรถยนตไดใหความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทาง นอกจากนี้แลวยังเปน

เครื่องวัดฐานะของผูขับขี่อีกทางหนึ่งดวยสงผลใหมียอดรถยนตใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีสถิติจํานวนรถจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนต และ

กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  ป พ.ศ. 2556  สํานักงานขนสงจังหวัดสงขลา จํานวน 71,730 คัน 

(กรมการขนสงทางบก, 2556)  รถยนตเหลานี้ไมวาใหมหรือเกานั้นตางตองการ การบํารุงดูแลรักษา

ทั้งสิ้นทําใหผูเปนเจาของตองใหความเอาใจใสดูแลเปนพิเศษโดยเฉพาะเรื่องความสะอาด   

 ธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนตมีแนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้น  เนื่องจากวิถีชีวิตของผูคนที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการดําเนินชีวิตที่เรงรีบมากขึ้นจนทําใหไมมีเวลาในการดูแลรักษาทําความ

สะอาดรถ ประกอบกับการเติบโตของสังคมเมือง ทําใหขนาดของที่พักอาศัยมีพื้นที่เล็กลง สงผลให

สถานที่และความสะดวกในการดูแลรักษาทําความสะอาดรถนั้นลดนอยลงไป  นอกจากนี้ในภาพรวม

ของธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนตยังมีแนวโนมการเติบโตตามปริมาณรถยนตในประเทศ  ซึ่งมีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจ  และจากนโยบายรถคันแรก รวมถึง

นโยบายขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาทและจบปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาท ของรัฐบาล

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ  ชินวัตร ในป พ.ศ.2555 (กิตติพงศ  สนธิสัมพันธ, 2557) ทําใหรายได

ประชากรเพิ่มมากขึ้นคนจึงหันมาออกรถใหมเพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหตัวเองและคนใน

ครอบครัวเพิ่มมากขึ้นจึงชวยสงผลใหยอดขายรถภายในประเทศไทยเติบโตขึ้นอยางมหาศาลเมื่อ
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ยอดขายรถยนตเติบโตขึ้นทําใหธุรกิจศูนยบริการลางอัดฉีดรถยนตมีแนวโนมที่จะเติบโตขึ้นตามไปดวย 

แตอยางไรก็ตามไมวาสภาพรถจะเปนอยางไร  รถทุกคันจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาทําความ

สะอาดทั้งสิ้น จากปจจัยดังกลาวขางตนสงผลใหศูนยบริการลางอัดฉีดรถยนตยังมีโอกาสเติบโตได

อยางตอเนื่องเพราะศูนยบริการลางอัดฉีดรถยนตจะเติบโตตามการเพิ่มขึ้นของรถยนตที่ มียอด

จําหนายในประเทศไทยอยูในสัดสวนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  

 จากการเพิ่มขึ้นของรถยนตสงผลใหมีผูประกอบการรายใหมไดใหความสนใจในการเปด

บริการศูนยบริการลางอัดฉีดรถยนตเปนจํานวนมากขึ้นดวยเชนกัน อาจเปนเพราะในเบื้องตนการ

ลงทุนอาจไมตองอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนัก  ประกอบกับเปนธุรกิจบริการที่มีผลตอบแทนสูง 

จํานวนลูกคามีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  อีกทั้งการเขาสูธุรกิจทําไดงายทั้งที่เปนศูนยบริการ

ทั่วไป และในแบบเฟรนไชส ตลาดเปาหมายของศูนยบริการลางอัดฉีดรถยนตคือ ผูบริโภคที่มีสถานที่

ทํางานอยูตามอาคารสํานักงานตาง ๆ หรือผูโภคที่มีที่อยูอาศัยเปนทาวนเฮาสหรือบานเดี่ยวซึ่งอยูใน

เขตที่มีความหนาแนนของประชากร ธุรกิจศูนยบริการลางอัดฉีดรถยนตสวนมากจะเสนอบริการดูแล

รักษารถยนตในดานบริการลางรถบริการขัดเคลือบสีรถยนต บริการซักพรมและเบาะ บริการเปลี่ยน

ถายน้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่อง และบริการเบ็ดเตล็ดทั่วไป พรอมใหความรูในดานการใช

ผลิตภัณฑแกลูกคาควบคูกันไปดวยโดยมีคาบริการที่เทียบเทากับราคาตลาดบวกดวยมูลคาเพิ่มของ

ความสะดวก เรียบรอยที่ลูกคาไดรับ 

 เทศบาลนครหาดใหญเปนเมืองที่เจริญในหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม เทศบาลนครหาดใหญเปนศูนยกลางแหลงธุรกิจในภาคใตมีประชาชนอาศัยกันอยาง

หนาแนน โดยในป พ.ศ. 2555  มีประชากรอาศัยรวมทั้งหมด  158,218 คน (เทศบาลนครหาดใหญ , 

2557) ในเทศบาลนครหาดใหญมีรถยนตสวนบุคคลเพิ่มขึ้นจํานวนมากเห็นไดจากสภาวะการจราจร

ติดขัดในชั่วโมงเรงดวนทั้งเชาและเย็นโดยในปจจุบันในเทศบาลนครหาดใหญมีธุรกิจศูนยบริการลาง

อัดฉีดรถยนตเปนจํานวนมาก และเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลานั้นมีสภาพการแขงขันของ

ศูนยบริการลางอัดฉีดรถยนตมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจดังกลาวเกิดขึ้นมากมาย ไมวาเปน

ศูนยบริการดูแลรักษาทําความสะอาดรถโดยเฉพาะ ศูนยบริการในสถานีบริการน้ํามัน  ศูนยบริการที่

ใชเครื่องลางอัตโนมัติ และรานที่มีบริการตามอาคารที่จอดรถตางๆ จึงทําใหลูกคามีโอกาสเลือกใช

บริการทดแทนกันไดตามความตองการ ซึ่งศูนยบริการลางอัดฉีดรถยนตในแตละที่จะมีการบริการที่

แตกตางกันไป    

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจตอตลาดของธุรกิจบริการลาง

อัดฉีดรถยนต ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ  จังหวัดสงขลา ซึ่งจะชวยในการปรับปรุงและแกไขการ

ปฏิบัติงานใหตอบสนองกับความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเพื่อเปนแนวทางในการ

วางแผนพัฒนาบริการลางอัดฉีดรถยนตใหเกิดประโยชนสูงสุด เพิ่มโอกาสในการแขงขันเพื่อความอยู

รอดของธุรกิจในสภาวะที่มีการแขงขันที่สูงขึ้น สรางความไดเปรียบในดานการแขงขันของธุรกิจ

ศูนยบริการลางอัดฉีดรถยนต และยังเปนประโยชนตอผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาดําเนินธุรกิจ

ตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบริการ

ลางอัดฉีดรถยนตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

วิธีการวิจัย 

  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบริการธุรกิจบริการลางอัดฉีด

รถยนต ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลาไมทราบจํานวนประชากร  ดังนั้นการกําหนดตัวอยาง

จึงคํานึงถึงความแปรปรวนของประชากรโดยใชสูตรในการคํานวณหาขนาดตัวอยางดังนี้  (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2553: 38)  

     n    =   

 

 เมื่อ  n   คือ  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

       2 คือ  ความแปรปรวนของประชากร ซึ่งอาจหาไดจากการทําวิจัยนํารอง (Pilot study) 

  e   คือ  ขนาดของความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยกําหนดหรือความแตกตางระหวางคา

ประชากรกับคาสถิติ หรือคาของกลุมตัวอยาง 

  Z   คือ  คาคะแนนมาตรฐาน Z จากตารางที่ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนด ไดกลุม

ตัวอยางจํานวน 460 ราย และใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบสํารวจ

รายการ (Check Lists Questionnaires) ซึ่งมีคําถามชนิดปลายปด โดยแบงคําถามออกเปน 3 ตอน 

ไดแก ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูใชบริการธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนต ใน

เขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ 

และอายุการใชงานรถยนต  เปนแบบสอบถามลักษณะตรวจสอบรายการ (Check list Question) 

แบบกําหนดคําถามใหเลือกตอบเพียงขอเดียว (Check one choice) จํานวน 7 ขอ ตอนที่ 2 ขอมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมผูใชบริการธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนต ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัด

สงขลา เปนแบบสอบถามลักษณะตรวจสอบรายการ (Check list Question) แบบกําหนดคําถามให

เลือกตอบเพยีงขอเดียว (Check one choice) จํานวน 3 ขอ ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีผลตอ

กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา มี

จํานวน 38 ขอ เปนแบบสอบถามลักษณะมาตรวัดอันตรภาค (Interval scale) คําถามแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

Z22     

e2 
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ผลการวิจัย 

   ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจตอกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบริการลางอัดฉีด

รถยนตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา แสดงดังตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1  ระดับความพึงพอใจที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนตใน

เขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ผูใชบริการลางอัดฉีดรถยนต 

ระดับความพึงพอใจ  

X  S.D. ระดับ 

1. ดานบริการ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานพนักงานผูใหบริการ 

6. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

7. ดานกระบวนการใหบริการ 

3.74 

3.55 

3.60 

3.27 

3.52 

3.48 

4.18 

0.64 

0.71 

0.69 

0.75 

0.70 

0.72 

0.51 

 มาก 

 มาก 

 มาก 

 มาก 

 มาก 

 มาก 

 มาก 

โดยภาพรวม 3.62 0.67 มาก 

 

 จากตารางที ่1 ผูใชบริการลางอัดฉีดรถยนตที่ศูนยบริการลางอัดฉีดรถยนตในเขตเทศบาล

นครหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยแยกระดับความพอใจ

ตามกลยุทธทางการตลาด เปนดังนี้  

  ระดับความพึงพอใจตอกลยุทธทางการตลาดดานบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยระดับความพอใจสูงสุด คือ บริการลางสี 

รองลงมาคือดูดฝุน และรายการที่มีคาเฉลี่ยความพอใจต่ําที่สุดคือ บริการลางอัดฉีดชวงลางซึ่งอยูใน

ระดับปานกลาง 

 ระดับความพึงพอใจตอกลยุทธทางการตลาดดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

3.55 และเมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมาก  โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยความพอใจสูงสุดคือ 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑที่ใชในการใหบริการ รองลงมาคือ ราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ

กับการใหบริการ และรายการที่มีคาเฉลี่ยความพอใจต่ําที่สุดคือ ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ

สถานบริการใกลเคียง 

 ระดับความพึงพอใจที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 และเม่ือ พิจารณารายขอพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยความพอใจสูงสุด
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คือ การคมนาคมสะดวก รองลงมาคือที่จอดรถสะดวก ปลอดภัยและพอเพียง และรายการที่มีคาเฉลี่ย

ความพอใจต่ําที่สุดคือมีหองพักผูใชบริการระหวางรอรับรถซึ่งมีความพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับความพึงพอใจตอกลยุทธทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.27  เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมาก โดยรายการที่มีคาเฉลี่ย

ความพอใจสูงสุดคือ การลดราคาในบางชวงเวลาของวันหรือในบางโอกาส รองลงมาคือ มีบริการเคลือบสี

ฟรีสําหรับผูใชบริการลางสีดูดฝุน และลางอัดฉีดชวงลาง และรายการที่มีคาเฉลี่ยความพอใจต่ําที่สุด

คือ มีบริการเช็คลมยางฟรีสําหรับผูใชบริการทุกประเภท 

 ระดับความพึงพอใจที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.52 และเมื่อพิจารณาราย ขอพบวาอยูในระดับมากโดยรายการที่มีคาเฉลี่ย

ความพอใจสูงสุดคือ พนักงานมีความรูความชํานาญสามารถใหคําแนะนําและตอบขอซักถามของ

ผูใชบริการไดเปนอยางดี รองลงมาคือมีความพรอมตลอดเวลาในการใหบริการ และรายการที่มีคาเฉลี่ย

ความพอใจต่ําที่สุดคือ มีความพรอมตลอดเวลาในการใหบริการ 

       ระดับความพึงพอใจที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาด ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ดานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.48 และเม่ือพิจารณารายขอพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ย

ความพอใจสูงสุดคือพื้นที่จอดรถเพียงพอและเขาออกสะดวก รองลงมาความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก 

และรายการที่มีคาเฉลี่ยความพอใจต่ําที่สุดคือ เครื่องมือ/อุปกรณท่ีใชมีความทันสมัยดูมีรสนิยมที่ดี 

 ระดับความพึงพอใจที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาด ดานกระบวนการใหบริการโดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.18 และเมื่อ พิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมาก โดยรายการที่มีคาเฉลี่ย

ความพอใจสูงสุดคือคุณภาพและมาตรฐานการ ใหบริการ รองลงมาคือ ดูแลเอาใจใสลูกคา และ

รายการที่มีคาเฉลี่ยความพอใจต่ําที่สุดการตอนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรีด ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบริการ

ลางอัดฉีดรถยนต ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมผูใชบริการมีระดับความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก ผลการพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกระบวนการใหบริการมีระดับความ

พอใจมากที่สุด รองลงมาเปนดานบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานพนักงานผูใหบริการ 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การสงเสริมการตลาด  

 

อภิปรายผล 

       การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอตลาดของธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนต ในเขต

เทศบาลนครหาดใหญ  จังหวัดสงขลาผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้ 

      ความพึงพอใจตอตลาดของธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนต ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา ดานบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปนเพราะวาศูนยบริการลางอัดฉีด

รถยนตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีการใหบริการที่ครบวงจรและมีคุณภาพ ทั้งใน
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เรื่องลางสีดูดฝุน รวมถึงการเปาฝุนที่พรม/ลางแผน ยางรองพื้น จึงทําใหผูที่มาใชบริการเกิดความ

พึงพอใจ ผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ เพทาย  เมืองมา (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการใชบริการธุรกิจคารแคร ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากเรียงลําดับ คือดานกระบวนการดาน

พนักงานผูใหบริการดานสถานที่และการจัดจําหนายดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ดานราคาดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาด  สอดคลองกับ ธนาวดี ชะลูดดง (2553)  ได

ทําการศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูบริโภคในจังหวัด

นนทบุรี พิจารณาเปนรายดานพบวาผูบริโภคใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ/การบริการเปนปจจัยการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ชองทางการ

จัดจําหนาย การสงเสริมการขาย ดานราคา และการประชาสัมพันธ ตามลําดับ  ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่ตางกัน มีผลตอ

ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 จากผลการวิจัยระดับความพึงพอใจที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบริการลาง

อัดฉีดรถยนต ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 ความพึงพอใจตอตลาดของธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนต ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา ควรพัฒนาและปรับปรุงดานการสงเสริมการตลาด โดยการจัดทําโปรแกรม สงเสริม

การขาย เชน ลางสีดูดฝุนและลางหองเครื่องแถมการลงน้ํายาเคลือบเงารถยนตฟรี เปนตน  เพิ่มการ

ประชาสัมพันธ เชน  การแจกแผนพับตาง ๆ ตามแหลงของกลุมเปาหมาย การเพิ่มบรรยากาศภายใน 

หองรอรับรถใหดูดียิ่งขึ้นและความแปลกใหมตามเทศกาลตาง ๆ เพราะฉะนั้นหากทานสนใจที่จะเปด

กิจการใหมและตองการสรางฐานลูกคาใหม งานวิจัยเลมนี้คงมีประโยชนแกทาน  

 

กิตติกรรมประกาศ 

      ขอขอบพระคุณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่กรุณาถายทอด

ความรู ใหคําปรึกษา แนวคิด วิธีการ ขอเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา งานวิจัย

ของนางสาวอาทิตยา  กิรวาที นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เรื่องความ

พึงพอใจตอตลาดของธุรกิจบริการลางอัดฉีดรถยนต ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ  จังหวัดสงขลา ใหมี

ความสมบูรณยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณทานผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
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การเปรียบเทียบกลยุทธท์างการตลาดของห้างสรรพสินค้า 

ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

The Comparison of Marketing Strategies among Department Stores 
In Muang District, Songkla Province 

อริสรา หมัดเหล็ม1 ชูตา  แก้วละเอียด2 และสุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด  พฤติกรรมการใช้บริการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์  ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด  พฤติกรรมการบริโภคกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า ในเขตอ าเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มตัวอย่างมีขนาด 400 คน ใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ, ความถี่, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไค-สแควร์ 

 ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21–30 ปี สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ระดับความคิดเห็น

ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม และแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนมากมาใช้บริการ

ในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่เจาะจงวันที่ใช้บริการ ใช้บริการช่วงเวลา 

15.01–18.00 น. เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเพราะเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการ ตัดสินใจใช้บริการ

ด้วยตนเอง และทราบข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเอง  การตัดสินใจเลือกใช้บริการมีความสัมพันธ์กับลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ทุกด้านและค่าใช้จ่ายต่อครั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และมีความสัมพันธ์กับ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการบริการ บุคลากร และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
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Abstract 

This research aimed to study demographic, the marketing mix service 
behavior and the decision to use the mall in the city of Songkhla, and examine the 
relationship between demographic characteristics and the marketing mix consumer 
behavior on the decision to use public mall in the capital district of Songkhla. The 
sample sizes were 400 accidental sampling methods. The instruments include statistics 
used were percentage, frequency, mean, standard deviation and Chi–Square. 

The research found that users are mostly female. In the last 21-30 years, 
single-level undergraduate education. Most of them were students who had. 
monthly income not exceeding 10,000 baht. The level for opinion toward marketing 
mix as a whole, and each side were at a high level. Supermarket area was the most 
used of the mall. Consumers spent not over than 1,000 baht per visited.  There was 
no specifically day. The period of use was between 15:01 to 18:00. They themselves 
made a decision for the services and informed themselves. The decision to use 
correlated with the demographic characteristics of all aspects and cost per 
transaction significantly.  And it also related with the marketing mix factors: process, 
service, personnel, and the physical environment significantly. 
 
Keywords : marketing strategy, department stores, consumer behavior, marketing mix 

factors 
 

บทน้า 

ห้างสรรพสินค้าเป็นร้านค้าขายปลีกขนาดใหญ่ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทแยกตาม
แผนก โดยมีการจ าหน่ายสินค้าที่ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์  ห้างสรรพสินค้าเป็น
รูปแบบหนึ่งของการค้าปลีกที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เนื่องจากห้างสรรพสินค้า
สามารถกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ห้างสรรพสินค้ายังเป็นศูนย์รวมสินค้านานาชนิดรวมไปถึงสถานบันเทิงและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน ท าให้ผู้บริโภคนิยมมาจับจ่ายซื้อสินค้าแทนการซื้อสินค้าจากตลาดสด
และเติบโตคู่กับการขยายตัวของชุมชน และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ (นิรมล  ปิยะสันติกุล, 2541) 

ในรอบหลายปีที่ผ่านมาห้างสรรพสินค้าต่างชาติได้เข้ามาเปิดกิจการในประเทศไทยจนมี
ผลกระทบต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม หรือร้านโชห่วย (ธนาภรณ์  แสวงทอง และคณะ, 2555) โดยจ านวน
ร้านโชห่วยช่วงปี พ.ศ. 2542–2551 วารสารเศรษฐกิจวิเคราะห์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) 
ได้แสดงให้เห็นว่า จ านวนร้านโชห่วยโดยเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ลดจ านวน
ลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.2550-2551 เนื่องมาจากการเข้ามาของร้านสะดวกซื้อและ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (เมธนี  อภิรมย์พฤกษา และไกรชิต สุตะเมือง, 2557)  ผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย
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พยายามหาวิธีแก้ไขแต่ก็ไม่สามารถต่อต้านหรือยับยั้งสถานการณ์ดังกล่าวได้  เนื่องจากเงื่อนไขการ
เปิดเสรีของประเทศ  และระบบทุนนิยมของระบบเศรษฐกิจโลก  การรุกเข้ามาของห้างสรรพสินค้า
ต่างชาติส่งผลกระทบต่อทั้งมิติทางสังคม  และเศรษฐกิจของประเทศ  โดยกระทบทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าต่างชาติ 

1 แห่ง คือ เทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา เปิดด าเนินการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 และห้างสรรพสินค้า

ท้องถิ่น 2 แห่ง คือลีทรัพย์สินดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เปิดด าเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2551 โดย

ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวนี้ ถูกแตกแขนงมาจาก ลีวิวัฒน์ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่คู่เมืองสงขลามายาวนานมากกว่า 30 ปี มีจุดเด่นคือขายสินค้าราคาถูก มีสินค้าให้เลือกครบครัน 

และพงษ์สินแอดโฮม โดยห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เริ่มด าเนินธุรกิจค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าและบริการใน

รูปแบบของ “ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ทแม็กซ์” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2555  ได้ปรับเปลี่ยน พัฒนารูปแบบ

การให้บริการด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

การเปิดด าเนินการของผู้ประกอบการรายใหม่ ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการ

เพ่ิมขึ้น และเกิดสภาวะการแข่งขันส าหรับผู้ประกอบการเดิม  จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัย

มีความสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของห้างสรรพสินค้า  ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง  พัฒนาและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีกต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการ
ใช้บริการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด  พฤติกรรมการบริโภคกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 
 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสเอ็กตร้า สงขลา  

ห้างสรรพสินค้าลีทรัพย์สิน และห้างสรรพสินค้าพงษ์สินแอดโฮม  ตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบ

บังเอิญ ขนาดตัวอย่างเป็น 400 คน ซึ่งเป็นการค านวณจากกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจ านวน  ก าหนด
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ความคลาดเคลื่อน 5% โดยแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสเอ็กตร้า สงขลา 

จ านวน 200 คน  ห้างสรรพสินค้าลี ทรัพย์สิน จ านวน 120  คน และห้างสรรพสินค้าพงษ์สิน แอดโฮม 

จ านวน 80 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้มีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ติดต่อและท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากห้างสรรพสินค้า

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้ง 3 แห่ง 

3.2 ด าเนินการเก็บข้อมูลจากห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้ง 3 

แห่ง โดยการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าดังกล่าว และอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามตามสมควร 

3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทันทีหลังจากได้รับแบบสอบถามคืนจาก

ผู้ตอบ 

3.4 หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้ง 

จากนั้นบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงสู่โปรแกรมส าเร็จรูป และตรวจสอบความผิดพลาดในการ

บันทึกข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ขอมูลผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะห์ขอมูลในแต่ละประเด็นดังนี้ 

4.1 ศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ใช้สถิติร้อยละ และความถ่ี 

4.2 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

4.3 ศึกษาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคใช้สถิติร้อยละ และความถ่ี 

4.4 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการห้างสรรพสินค้าใช้สถิติไค-สแควร์ 

4.5 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการห้างสรรพสินค้าใช้สถิติไค-สแควร์ 

4.6 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้าใช้สถิติไค-สแควร์ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างขนาด 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.0 ช่วงอายุ 20–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.8 มีสถานภาพ

โสด คิดเป็นร้อยละ 81.5 ระดับการศึกษาคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.5 ส่วนมากคือ นักเรียน/

นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75.3 รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.0 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปรากฏดังตารางที ่1 

 

ตาราง 1 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.86 0.57 มาก 

ด้านราคา 3.79 0.60 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.77 0.75 มาก 

ด้านส่งเสริมทางการตลาด 3.72 0.68 มาก 

ด้านกระบวนการบริการ 3.67 0.67 มาก 

ด้านบุคลากร 3.57 0.76 มาก 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3.50 0.71 มาก 

ภาพรวม 3.70 0.51 มาก 

 
จากตารางที ่1 พบว่าโดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก (3.70  0.51) โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (3.86  0.57) ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีระดับความคิดเห็น
ต่ าที่สุด (3.50  0.71) และอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

3. พฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้า 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้า พบว่า โดยส่วนมากใช้บริการใน

แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อยละ 25.9 ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.8  ไม่จ าเพาะเจาะจงวันที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 49.8 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าคือ 15.01–18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 41.3  ไม่สามารถระบุจ านวน
ครั้งที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าต่อสัปดาห์ได้ คิดเป็นร้อยละ 42.0 สาเหตุที่เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า
คือ เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 27.6 บุคคลหรือสิ่งที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้
บริการคือ ตัวผู้ใช้บริการเอง คิดเป็นร้อยละ 52.6 ใช้บริการห้างสรรพสินค้าในวันหยุดสุดสัปดาห์ คิดเป็น
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ร้อยละ 32.5  และทราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการของห้างสรรพสินค้าโดยตัวผู้ใช้บริการเอง คิดเป็น
ร้อยละ 35.9 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้า 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการห้างสรรพสินค้า จากกลุ่มตัวอย่างปรากฏดังตาราง 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ล้าดับ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 


2 P value 

1 เพศ 13.232 0.001** 
2 อาย ุ 40.604 0.000** 
3 สถานภาพ 21.015 0.000** 
4 ระดับการศึกษาสูงสุด 14.552 0.024* 
5 อาชีพ 44.523 0.000** 
6 รายได้ต่อเดือน 40.357 0.000** 

หมายเหตุ *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 **  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านประชากรศาสตร์กับ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาพบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์

ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้า 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า จากกลุ่มตัวอย่างปรากฏดังตาราง 3 
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ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ล้าดับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า 


2 P value 

1 ด้านผลิตภัณฑ์ 5.166 0.271 
2 ด้านราคา 6.643 0.156 
3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 6.283 0.392 
4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 7.092 0.131 
5 ด้านกระบวนการบริการ 26.009 0.001** 
6 ด้านบุคลากร 16.092 0.041* 
7 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 22.784 0.004** 

หมายเหตุ *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 **  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดด้านกระบวนการบริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการห้างสรรพสินค้า จากกลุ่มตัวอย่างปรากฏดังตาราง 4 

 

ตาราง 4   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ล้าดับ พฤติกรรมการบริโภค การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า 


2 P value 

1 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า 36.690 0.000** 
2 วันท่ีใช้บริการห้างสรรพสินค้า 8.106 0.088 
3 ช่วงเวลาที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้า 13.664 0.091 
4 ความถี่การใช้บริการห้างสรรพค้าต่อสัปดาห์ 6.367 0.383 

หมายเหตุ **  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาพบว่า พฤติกรรมการบริโภค

ในด้าน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริการห้างสรรพสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลาพบว่า 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุอยู่ในช่วง 21–30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาคือปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา รายได้

ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  

2. ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ในภาพรวม และท้ัง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความคิดเห็นสูงสุด 

3. พฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าโดยส่วนมากมาใช้บริการในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่จ าเพาะจงวันที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้า 

ช่วงเวลาที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าคือ 15.01–18.00 น.  ไม่สามารถระบุจ านวนครั้งที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้า

ต่อสัปดาห์ได้ สาเหตุที่เลือกใช้บริการคือห้างสรรพสินค้าเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการ ตัดสินใจใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้าด้วยตนเอง ใช้บริการห้างสรรพสินค้าในวันหยุดสุดสัปดาห์ และทราบข้อมูลข่าวสาร

การให้บริการของห้างสรรพสินค้าด้วยตัวเอง 

4. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทุกด้านได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

สูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นเพราะปัจจัยต่าง ๆ ของลักษณะด้านประชากรศาสตร์มีความสอดคล้อง

กับแนวคิดความต้องการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ หรือทัศนคติเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จึงมีผลให้เกิดความสัมพันธ์กัน  ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคของ อดุลย์  จาตุรงคกุล (2543) ที่กล่าวไว้ว่า 

การตระหนักถึงความต้องการเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อซึ่งผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ต้องการ ผู้ซื้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผู้ซื้อเป็นอยู่จริงกับสภาวะที่เขาปรารถนา 

ความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยตัวกระตุ้นจากภายใน กระตุ้นความต้องการที่มีอยู่ปกติ เช่น ความหิว 

กระหาย เพศ เป็นต้น ในระดับสูงพอที่จะกลายเป็นแรงขับดัน นอกจากนั้นความต้องการอาจถูกกระตุ้น

จากตัวกระตุ้นภายนอก 
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5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการบริการ ด้านบุคลากร และด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างอาจให้ความส าคัญกับการบริการ ความสะดวกและรวดเร็วใน

การช าระสินค้า ความรู้ในตัวสินค้าและการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานที่มีผู้ใช้บริการ รวมถึงสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพต่าง ๆ ของห้างสรรพสินค้า เช่น ที่จอดรถ การตกแต่ง ป้ายบอกบริเวณจ าหน่ายสินค้า 

ห้องน้ าท่ีดี เป็นต้น จึงมีผลให้เกิดความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้บริโภค ในเรื่องของทัศนคติของ ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การประเมิน

ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคลความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิด

หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหมายถึงแนวโน้มของการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทัศนคติเป็นสิ่งที่มี

อิทธิพลต่อความเชื่อในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซื้อดังนั้นนักการตลาดจึงต้องสร้างทัศนคติของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการหรือศึกษา

ทัศนคติของผู้บริโภคแล้วพัฒนาสินค้า/บริการให้มีความสอดคล้อง 

6. พฤติกรรมการบริโภคในหัวข้อ ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริการห้างสรรพสินค้ามี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับภาวะเศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายในการจับเลือกซื้อหรือใช้

บริการซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ จึงมีผลให้เกิดความสัมพันธ์กัน           

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค ในเรื่องของสิ่งกระตุ้นทางการตลาดของ 

Sciffman และ Kanuk (อ้างถึงใน นนทศักดิ์  สุดจิตร, 2553) ซึ่งกล่าวไว้ว่า สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเอง

ภายในร่างกาย และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก นักการตลาดจะต้องสนในและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก

เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงในให้เกิดการซื้อสินค้า ซึ่งอาจ

เป็นเหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจซื้อด้านจิตวิทยาก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย            

2 ส่วนคือ 1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์  สิ่งกระตุ้นด้านราคา  

สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจ าหน่าย  สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด และ 2) สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ 

ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ  สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี  สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง  สิ่งกระตุ้น

ทางวัฒนธรรม 

 

ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ข้อเสนอแนะ 
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ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภค ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบล าดับปัจจัยที่มีอิทธิพล และคัดกรองปัจจัยที่ไม่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการออกไป 

2. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งรายได้ไม่สูง

นัก ผู้ประกอบการควรจัดสินค้าและบริการที่รองรับผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว และควรมีสินค้าและบริการ

ที่ครบครัน เนื่องจากสาเหตุที่เลือกใช้บริการของผู้บริโภคคือห้างสรรพสินค้าเป็นศูนย์รวมสินค้าและ

บริการ 
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สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม 
เขตอ้าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

Performance Competency of Personnel in Hotel Business in  
Mueang District, Songkhla Province 

เสาวลักษณ์  ฉายรุ้ง1  ชูตา  แก้วละเอียด2  และประมาณ  เทพสงเคราะห์3 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจ
โรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ พนักงานของโรงแรม 
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 230 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 3 ส่วน คือ แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล  แบบสอบถามสมรรถนะการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่า t-test 
หรือ ค่า F-test  ผลการวิจัยพบว่า พนักงานโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมีอายุ 36-40 ปี ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 5 ป ี
รายได้ต่อเดือน 5,000–10,000 บาท และส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับ พนักงานมี
ระดบัสมรรถนะโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  ส่วนด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะ 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบแบบถามที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค้าส้าคัญ: สมรรถนะในการปฏิบัตงิาน  บุคลากรในธุรกิจโรงแรม อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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Abstract 
 

This research aimed to examine the performance competency of personnel 
hotel business in Mueang District, SongkhlaProvince. The sample used in this study 
consisted of 230 employees of hotels in Mueang District, SongkhlaProvince.  The 
instrument used in the study was a questionnaire with three parts: personal 
information, question items on performance competency and recommendations 
from the respondents.  The data were analyzed by such statistics as frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, a t-test and F-test.  The results of 
the study reveal that the majority of the respondents are females and are in the age 
group of 36-40 years old.  Most of them graduate at a diploma level and have been 
working in the hotel business for a period of more than 5 years.  The respondents 
earn a monthly income of 5,000 - 10,000 baht, and most of them work in reception.  
The rated their job performance competency at the high level, both overall and 
aspects. The personal perception is the highest mean whereas the skills aspect is the 
lowest mean. 

An analysis of the hypothesis reveals that, overall, the respondents who differ 
in their personal characteristics show no significant difference in their performance 
competency at the 0.05 statistical level.   

 
Keywords : performance competency, personnel in hotel business, Mueang District, 

Songkhla Province 
 

บทน้า 
 ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้ผลก าไร โดยใช้
หลักการบริหารองค์กรที่ส าคัญซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร  คือหลักการ 
4 M’ s ที่ต้องให้ความส าคัญโดยเริ่มจาก คน(Man) เงิน(Money) วัสดุอุปกรณ์(Material) และการบริหารงาน
(Management)  ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดเพราะเมื่อไม่มีทรัพยากรมนุษย์ก็จะ
ไม่มีการด าเนินการอะไรทั้งสิ้น  จึงถือได้ว่า คน  เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการสร้างความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการด าเนินงานขององค์การ (วีระ  ซีประเสริฐ, 2550)  องค์การที่มีประสิทธิภาพ
จ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ (สมบูรณ์  เหล่าทอง, 2551) ส่งผลให้ปัจจุบัน
องค์กรจ านวนมากได้น าแนวคิดเรื่อง สมรรถนะ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่มีศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
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ปัจจุบัน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  สมรรถนะเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ลักษณะส่วนบุคคล 
แรงจูงใจที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม  สมรรถนะการปฏิบัติงานเป็นสิ่งแสดงความรู้ความสามารถอย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมีคุณภาพตามขอบเขตงาน เป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความส าเร็จของงาน ท าให้เกิดความสุข ความพึงพอใจในการท างาน (สุนิต  โชติกุล, 2553) 

ธุรกิจโรงแรมมีความน่าสนใจ เพราะธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างงาน 
และมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้คนมีงานท าเป็นจ านวนมาก อีกทั้งโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่บรรจุ
อยู่ในเงื่อนไขของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปัจจุบันบางประเทศในกลุ่มอาเซียนก็
เริ่มท าการก าหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนส าหรับสมาชิกประเทศอ่ืนที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศ
ของตน เช่นที่ ประเทศอินโดนีเซีย ก าหนดว่าให้ต่างชาติลงทุนในธุรกิจโรงแรมได้เฉพาะที่เป็นระดับ
มากกว่า 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งเป็นไปได้ที่จะต้องการจะกันโรงแรมตั้งแต่ 3 ดาวลงมาให้เป็นอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น ขณะที่ประเทศพม่าได้ก าหนดเงื่อนไขในธุรกิจโรงแรมของต่างชาติไว้ว่าโรงแรมนั้นจะต้องจ้าง
แรงงานพม่ามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ปวีณา  ศิวาลัย, 2557) ดังนั้นการบริหารคนจะต้องมีการวางแผน การ
ควบคุมดูแล  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน  จึงถือได้ว่า คน คือปัจจัยส าคัญที่สุดในการท างาน องค์การใดมีก าลังคนที่มีคุณภาพองค์การ
นั้นย่อมประสบความส าเร็จ (รุ่ง  แก้วแดง, 2546) การปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในส่วนธุรกิจโรงแรมจึง
มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการซึ่งบุคลากรขององค์การมีการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
โดยตรง  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ธุรกิจโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งธุรกิจโรงแรมมีความส าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจในการท่องเที่ยว การจ้างงาน ของจังหวัดสงขลาซึ่งอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลามีจ านวนโรงแรม
ตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจโรงแรม โดยอาศัยทรัพยากร
มนุษย์ที่นับที่ทรัพย์สินที่มีค่าท่ีสุดขององค์การเป็นก าลังขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 บุคลากรของโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ พนักงานของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ซึ่งมีทั้งหมด 573 คน (ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา, 2556) เนื่องจากทราบ
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จ านวนประชากรที่แน่นอน  จึงใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน ได้ตัวอย่างจ านวน 230 คน มีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling)  
โดยการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานโรงแรมโดยตรง   
 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน และต าแหน่งงาน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยแบ่งค าถามออกเป็น 5 ด้าน 
ดังนี้  1) ด้านความรู้  2)ด้านทักษะ  3)ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  4)ด้านบุคลิกลักษณะ
ประจ าตัวของบุคคล และ 5)ด้านแรงจูงใจ/เจตคติ  เป็นจ านวนทั้งสิ้น 35 ข้อ  ซึ่งเป็นค าถามแบบ
ปลายปิด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)   
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (open-ended questions) 
เพ่ือให้ผู้ตอบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

3) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา(Validity) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน และได้น าไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  ซึ่งการหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ตามวิธีครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ด าเนินการติดต่อและท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล ถึงผู้จัดการฝ่าย
บุคคลของโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล  และน าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ด้วยวิธีการสถิติ 

5) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ท าการประเมินผลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และท าการแสดงผลในรูปตารางแจกแจงความถี่ (Frequency)  
ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เมื่อ
รวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามทุกข้อมาก าหนดคะแนนเป็น
อันตรภาคชั้น  สามารถแบ่งระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.80   หมายถึง     น้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81–2.60   หมายถึง     น้อย 
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  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61–3.40   หมายถึง     ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41–4.20   หมายถึง     มาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21–5.00   หมายถึง     มากที่สุด 

6) การทดสอบสมมติฐาน 
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันกับลักษณะ

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน และต าแหน่ง
งาน ด้วยสถิติ t-test หรือ F-test  
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล    พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 69.1  มีช่วงอายุ 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.9  มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.3  มีรายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
69.1 มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 36.1  และส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่ง
พนักงานต้อนรับ คิดเป็นร้อยละ 31.7  
 2. ผลการศึกษาสมรรถนะของพนักงานในการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของสมรรถนะ 
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง บุคลิกลักษณะประจ าตัว และแรงจูงใจ /เจตคติ  
พบว่า สมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.92  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.82  ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ย 3.79  ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.06  ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัว มีค่าเฉลี่ย 4.12 และด้านแรงจูงใจ/เจตคติ มีค่าเฉลี่ย 
3.84  ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงแรม 
            จ าแนกโดยรวมและรายด้าน 

          สมรรถนะ                                         X                S.D.                ระดับ 
ด้านความรู้          3.82          0.85         มาก 
ด้านทักษะ              3.79        0.88         มาก 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง        4.06        0.81         มาก 
ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัว         4.12        0.79         มาก 
ด้านแรงจูงใจ / เจตคติ         3.84        0.92         มาก 
         โดยรวม          3.92        0.63         มาก 
  

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน 
ต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับสมรรถนะไมแ่ตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรม เขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36–40 ปี  ระดับการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีอายุการท างานมากกว่า 5 ปี  รายได้ต่อเดือน 5,000–10,000 บาท และมี
ต าแหน่งเป็นพนักงานต้อนรับ  
 2. ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
พบว่า พนักงานโรงแรมมีระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของสมรรถนะส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยเรียงตามล าดับ คือ ด้านบุคลิกลักษณะ
ประจ าตัว ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ด้านแรงจูงใจ ด้านความรู้ และด้านทักษะ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิตาพัชร จินตนานนท์ (2556) ศึกษาสมรรถนะ ความต้องการของพนักงานที่มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
สาขาราชเทวี พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับดีเช่นกัน ซ่ึง
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า พนักงานโรงแรมมีค่าเฉลี่ยด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการรับรู้บุคลิกของตนเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาที่ส าคัญอันแสดงถึงการเลือกที่จะใช้
ความพยายามกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการ
กระท าและความไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวของบุคคล นอกจากนี้ยังส่งผลต่อรูปแบบความคิดและ
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของแต่ละบุคคล  ส่วนสมรรถนะในด้าน
ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ทักษะทางด้านภาษา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พนักงานโรงแรม
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีระดับสมรรถนะเพ่ิมขึ้น ซึ่งการมีทักษะในด้านการสื่อสารที่ดีจะท าให้เกิด
ประโยชน์ในการพูดคุยสอบถาม ให้ค าแนะน า ลูกค้าชาวต่างชาติที่มาพักเกี่ยวกับการให้บริการเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลับมาใช้บริการครั้งต่อ ๆ ไป 
 3. สมมติฐานที่ว่าบุคลากรโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีระดับสมรรถนะการปฏิบัติที่ต่างกัน พบว่าพนักงานโรงแรมที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีระดับ
สมรรถนะไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าลักษณะส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรม อาจเนื่องมาจาก การสรรหาบุคคลเข้าท างานมีความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ รวมถึงการ
ยอมรับความสามารถ และเปิดโอกาสให้ได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทีสู่งขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ควรท าการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นธุรกิจผลิตสินค้า อาจมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
แตกต่างจากธุรกิจบริการ 
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 2. ควรท าการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงแรมในเขตพ้ืนที่อ่ืน เช่น พ้ืนที่อ าเภอ
หาดใหญ่ เพ่ือเปรียบเทียบระดับสมรรถนะน าไปสู่การพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น 
 3. น าผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้าน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น การจัดให้พนักงานเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  การอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก ดร.ชูตา  
แก้วละเอียด  และ รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์   ที่ได้ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนกระท่ังเสร็จสมบูรณ์  ตลอดจนความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ทุก
ท่านในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ได้มอบความรู้และแนวคิดต่าง ๆ อันท าให้
ผู้วิจัยมีความเติบโตทางความคิดจนสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการท างานวิจัยฉบับนี้ ได้อย่าง
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
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ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
Factor in the decision to buy a condominium in Hat Yai  Songkhla Province 

 

ไกรศร  วิลาวรณ์1 สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์2 และประภาพร ยางประยงค์3 
บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตั้ง และด้านส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จ.สงขลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยขนาด 400  คน  ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 -45 ปี
สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือน 
20,001–30,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน 3–4 คน ส่วนประสมทางการตลาด
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เรียงตามล าดับ
ความส าคัญ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (การออกแบบ, ความแข็งแรง, พ้ืนที่ใช้สอย) ด้านราคา (ราคา
เหมาะสม, การให้ส่วนลด) การส่งเสริมการตลาด (การโฆษณาต่าง ๆ, พนักงานขายบริการดี) และ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (การเดินทางสะดวก , ท าเลที่ตั้งดี) ตามล าดับ 
 

ค้าส้าคัญ : คอนโดมิเนียม, ผู้ซื้อคอนโดมิเนียม, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา อีเมล ์Sorn666@hotmail.com 
2,3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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Abstract 
 

This research aimed to study the demographic characteristics and factors in 
the marketing mix in terms of product, price, location and the marketing promotion 
that influence the decision-making factors in the purchase of a condominium in Hat 
Yai City Municipality, Songkhla Province.  The sample for the study included 400 
respondents based on their personal characteristics and the instrument used for the 
study was a questionnaire.  The data was analyzed with the data analysis software 
package using the descriptive statistics as frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, a t-test and an F-test at the 0.05 significant levels. 

The results of the study reveal that the majority of respondents are females, 
aged between 36-45 years old, married, with a bachelor degree.  They are engaged in 
own business with a monthly income of 20001-30000 bah and with 3-4 
familymembers.  They are associated with the marketing mixes that influence the 
decision to buy a condominium in Hat Yai City Municipality, Songkhla.  The marketing 
mixes related to the decision to buy a condominium in Hat Yai which are given a 
‘very high’ priority by the respondents arranged in the descending order are the 
product (design, strength, space utility) and price (reasonable price, discount) and a 
‘high’ priority are marketing promotions (various advertising, excellent service from 
sales staff) and distribution channels (convenient transportation, good location), 
respectively. 
 
Keywords : Condominium, Condominium buyers, the marketing mixes 
 

บทน้า 

 ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ การเพ่ิมจ านวน
ของประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว ในหลาย
ประเทศต้องเจอกับปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัย หรือความหนาแน่นของประชากรในเมืองเป็นส าคัญ จน
กลายเป็นปัญหาระดับชาติที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขในเชิงนโยบาย   สภาพที่อยู่อาศัยของมนุษย์นั้น  
มีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศ  
ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้รวมกันก่อให้เกิดอุปสงค์ หรือความ
ต้องการที่อยู่อาศัยในหลายรูปแบบและ จ านวนมากมาย จนเป็นเหตุที่ท าให้ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้ม
สูงขึ้นในอนาคต  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557)    
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 โดยที่อุปสงค์ของที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมขึ้นนี่เอง ท าให้นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเมืองใหญ่สนใจ
ลงทุนในด้านนี้เป็นอย่างมาก ในอ าเภอหาดใหญ่ก็เช่นเดียวกันธุรกิจด้านที่อยู่อาศัยได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกเป็นการพัฒนาในลักษณะการจัดสรรที่ดิน แล้วเปลี่ยนแปลงมาเป็น
หมู่บ้าน บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์  จนกลายเป็นที่พักอาศัยแบบยอดนิยมใน
ปัจจุบัน คือ อาคารชุด ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียมนั่นเอง  ดังสังเกตได้จากที่ผ่านมาการพัฒนาที่อยู่
อาศัยของประชากรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป
อย่างรวดเร็ว     ประกอบกับในช่วงหลังราคาที่ดินภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามี
ราคาสูงมาก ค่าวัสดุและค่าก่อสร้างก็เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (สมพงศ์ ศิริคติธรรม, 2555)  ดังนั้นอาคาร
สูงที่เป็นในรูปคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดจึงเป็นรูปแบบที่ตอบสนอง  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในอนาคตได้  ซึ่งขณะนี้จากการส ารวจพบว่ามีคอนโดมิเนียมที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อีกหลายโครงการ  จึงคาดว่าในอนาคตจะมีที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม หรืออาคารชุด เพ่ิมข้ึนในเขตนี้จ านวนมาก 
  เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางธุรกิจของภาคใต้ มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่น  โดยในปี พ.ศ. 2556   
มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งสิ้น 255,277  คน  (ส านักงานทะเบียน
ราษฎร์ เทศบาลนครหาดใหญ่,  2556 )  ในจ านวนนี้ยังไม่นับรวมถึงบุคคลนอกทะเบียนราษฎร์ที่
อพยพเข้ามาประกอบอาชีพและศึกษาเล่าเรียนจากต่างจังหวัด ดังนั้นที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชากรเหล่านี้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
คอนโดมิเนียม ถือเป็นโครงการที่มีคนนิยมซื้อเป็นที่อยู่อาศัยกันมาก  โดยเฉพาะคนในเขตเทศบาล
เมืองหาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากในบางโครงการมีราคาไม่ค่อยสูงนัก  คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ มักจะสร้าง
ในที่ชุมชน การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย  รูปแบบของคอนโดมิเนียมมีให้เลือกมากมาย  มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพร้อมและบางโครงการจะมุ่งเน้นเรื่องของภูมิทัศน์เพ่ือสนองความต้องการของผู้ที่
มีก าลังซื้อในทุกกลุ่ม 
 จากสถานการณ์และเหตุผลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  จึงเป็นประเด็นให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
เรื่อง  ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่ามีปัจจัย
อะไรบ้างที่เก่ียวข้อง  และผลการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนในธุรกิจการสร้างคอนโดมิเนียม  และอาคารชุดในโอกาสต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านท าเลที่ตั้ง และด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่  จ.สงขลา 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการค านวณจากสูตรกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2545,  หน้า  26)  
โดยก าหนดระดับความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95  ไดข้นาดตัวอย่างเท่ากับ 400  ตัวอย่าง   
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการวิจัย 

เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้วิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบ 
ด้วยข้อค าถาม 2 ตอนคือ 
      ตอนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
มีลักษณะค าถามเป็นแบบมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)  โดยให้เลือกตอบ
เพียงข้อเดียว 
    ตอนที่ 2  ข้อมูลด้านระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เป็นค าถามที่เกี่ยวกับปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด  โดยแยกเป็นปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งข้อค าถามทั้งหมดใช้ค าถามปลายปิดแบบ  
(Close ended question)  แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Resting Scale) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

3.1 ท าหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
3.2 ลงภาคสนาม  เพ่ือน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามคอนโดมิเนียม

ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จ.สงขลา 
3.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการกรอก

แบบสอบถาม  แล้วน ามาบันทึกข้อมูลเพ่ือน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปกับคอมพิวเตอร์
ต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ค านวณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา จ าแนกประเภทตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้ 
ข้อมูลเชิงกลุ่มซึ่งได้แก่ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อคอนโดมิเนียมใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
ในขณะที่ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งได้แก่ ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการพรรณนาข้อมูล   
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 245  คน  คิดเป็นร้อยละ 61.3  มีอายุระหว่าง 36-45 ปี  จ านวน 170 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.3 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 273 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท 
จ านวน 180  คน  คิดเป็นร้อยละ 45.0  มีสถานภาพสมรส จ านวน  195 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.8 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 165  คน  คิดเป็นร้อยละ 43.0 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาในภาพรวมและจ าแนก 209 รายด้าน พบว่า ระดับ
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.80) ผลการวิเคราะห์
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมรายด้าน พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความส าคัญในระดับมากที่สุด (3.99) รองลงมาเป็นปัจจัยด้านราคา (3.82)  
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (3.74) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (3.65) ตามล าดับ 
โดยสามปัจจัยหลังผู้ซื้อให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก (ดังตารางที1่)  
 
ตารางที่ 1  ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 3.99 0.77 มากที่สุด 
2. ด้านราคา (Price) 3.92 0.72 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 3.74 0.69 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.65 0.68 มาก 

รวม 3.80 0.72 มาก 
 
 โดยมีรายละเอียดของระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมปัจจัยด้านนี้มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับความแข็งแรงทนทานของ
โครงสร้างเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การออกแบบที่ทันสมัยสไตล์การตกแต่งที่สวยงาม คุณภาพ
ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ตามล าดับ ในภาพรวมจะเห็นว่าผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้าที่มี
คุณสมบัติที่สามารถสนองความตอบความต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุด 
 ด้านราคา (Price)  ผลการศึกษาพบว่า  ในภาพรวมปัจจัยด้านนี้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน
ระดับมาก เพ่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับความเหมาะสมของราคาและคุณภาพ  
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การผ่อนช าระเงินดาวน์  และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ า    
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 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมปัจจัยด้านนี้มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อในระดับมาก เพ่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับความสะดวกในการ
เดินทางเข้าส านักงานขายและการมีที่จอดรถ รองลงมาคือ ใกล้ระบบขนส่งมีการไปมาสะดวก ท าเล
ที่ตั้งดี  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผลการศึกษาพบว่า  พบว่า ในภาพรวมปัจจัยด้านนี้
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก เพ่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รองลงมา คือ การแจกของสมนาคุณต่าง ๆ เช่น ทีวี ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ 
เป็นต้น  การมีอัธยาศัยที่ดีของพนักงานขาย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
อายุระหว่าง 36–45 ปี มีรายได้ 20,001–30,000  บาท  อาชีพธุรกิจส่วนตัว สถานภาพสมรส สมาชิก 
3–4 คนในครอบครัว  ท าให้เราสามารถวางแผนการตลาดและหากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดในครั้งนี้
ต่อไปได้ ส่วนในด้านการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดนั้น  ควรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์  มีวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีการพัฒนาคลับเฮ้าส์ หรือสโมสร ให้ครบครันด้านราคา 
ก็ควรให้มีความเหมาะสมกับเนื้อที่ใช้สอย และสอดคล้องกับเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ควรเน้นที่มีการคมนาคมที่สะดวก คล่องตัวในการเดินทางของผู้บริโภค ใกล้สถานที่ส าคัญ ๆ 
เช่น ใกล้ที่ท างาน ใกล้โรงพยาบาล ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรปรับให้ได้ตามสภาวะในช่วงนั้น 
เช่น การลด แลก แจก เกมส์ต่าง ๆ การแถมฟรีสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Free Wi-Fi)  การมีระบบ
เคเบิลทีวีในคอนโดมิเนียม 
 

การน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
จากการท าวิจัยในครั้งนี้สามารถน าผลการวิจัยทีได้รับไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเจาะ

กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ท า
ให้ทราบว่าผู้บริโภคต้องการคอนโดมิเนียมรูปแบบใด ขนาดเท่าใด ท าเลที่ตั้งอย่างไร  ควรจะก าหนด
ราคาในขั้นต่ าเท่าไร  และมีเงื่อนไขการผ่อนช าระอย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
คอนโดมิเนียมที่จะก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในคราวต่อไป 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในอ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

Decision making of undergraduate for renting apartment in Songkhla 
จิลาวรรณ  สวัสดี1 ปิติพงษ ์สุคนธผล2 วรัญชลี  เหรัญญาภรณ์3 วันสิสา  ทองเพ็ชร์จันทร์4 และ 

วาสนา  สุวรรณวิจิตร5  

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในอ าเภอเมืองสงขลา จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการ
ใช้บริการ โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีที่ใช้บริการ 
อพาร์ทเม้นท์ในอ าเภอเมืองสงขลาจ านวน 396 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษาผู้ใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ที่มีคุณลักษณะ
ทางประชากรแตกต่างกันในด้านอายุ ศาสนา สถานศึกษา ชั้นปีที่ศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
รายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์แตกต่างกัน 
นักศึกษาผู้ใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ที่มีพฤติกรรมการใช้บริการอพาร์ทเม้นท์แตกต่างกันในด้านงบประมาณ
ค่าเช่าที่ก าหนด จ านวนผู้ร่วมอาศัยในห้อง และรูปแบบการเดินทางไปยังสถานศึกษา มีการตัดสินใจ
ในการเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค้าส้าคัญ : อพาร์ทเม้นท์ พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-4 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
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Abstract 
 The objectives of this study ware to compare decision making of 
undergraduate for renting apartment in Muang Songkhla seperated by demographic 
characteristic and behaviors in using the service. The sample were 400 
undergraduates consumer. The collected instrument was questionnaire with 
checklist, ratting scale and open-ended question for recommendation. The data 
statistically were analyzed by percentage, mean, and standard deviation at the 
significance level of 0.05, then using statistically analyzed the data differentiate from 
two and three median by t-test and F-test. The study result found that the opinion 
of undergraduate consumer in Muang Songkhla was found as a whole and aspects at 
the good level. The undergraduate consumer that different in demographic 
characteristic and behaviors had different opinions on decision making of the 
apartment service. 
 
Keywords : Apartment, Consumer behavior, Marketing mix, Decision making 
 

บทน้า 
 ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจ านวน
มาก  สาเหตุเนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้การซื้อที่อยู่อาศัยต้องใช้ต้นทุนสูง 
นอกจากนี้อาจเกิดจากการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรเพ่ือเข้ามาประกอบอาชีพหรือเพ่ือการศึกษา 
 จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่ส าคัญของภาคใต้ ในปีพ.ศ. 2556 
จังหวัดสงขลามีสถานศึกษาที่เปิดท าการสอนทั้งสิ้น 708 แห่ง มีจ านวนนักเรียน-นักศึกษารวมทั้งหมด 
329,663 คน ในจ านวนนี้มหาวิทยาลัย  5 แห่ง รวมจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 58,549 
คน (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, 2556: 24) เฉพาะในอ าเภอเมืองสงขลามีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ถึง 
3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปี 2556 มีจ านวนนักศึกษารวม 34,530 คน 
(ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556) นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกปี นักศึกษาส่วนใหญ่จะมาจากพ้ืนที่ต่างอ าเภอหรือต่างจังหวัด จึงท าให้มีความต้องการหอพัก
เพ่ือใช้อยู่อาศัยตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีการสร้างหอพักเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา แต่ไม่สามารถรองรับจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของนักศึกษา ปัจจุบันจึงเกิดธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์
เอกชนขึ้นบริเวณรอบมหาวิทยาลัยจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหากับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ เนื่องจากมี
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การแข่งขันกันอย่างรุนแรง อพาร์ทเม้นท์หลายแห่งมีจ านวนห้องว่างเพ่ิมขึ้นท าให้ต้องลดอัตราค่าเช่า
ห้องพัก ท าให้ก าไรของธุรกิจน้อยลงหรือรุนแรงถึงขนาดขาดทุน  
 จากปัญหาในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ท่ีเกิดข้ึนคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้บริการอพาร์ทเม้นท์
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในอ าเภอเมืองสงขลา โดยค้นหาปัจจัยส าคัญในด้านต่าง ๆ ที่มีผลท าให้
นักศึกษาตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์แต่ละแห่ง เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
รวมทั้งผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ทั้งผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการรายใหม่และนักลงทุน เ พ่ือใช้
ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้มีความโดดเด่น ดึงดูดความสนใจจาก
นักศึกษาให้เข้ามาใช้บริการและด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากขึ้น ท าให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ และธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาการตัดสินใจใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอ าเภอเมือง
สงขลามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในอ าเภอเมืองสงขลาจ าแนกตามลักษณะทางประชากร 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในอ าเภอเมืองสงขลาจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษา 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการอพาร์ทเม้นท์ในอ าเภอเมืองสงขลาแตกต่างกัน 
 2.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีพฤติกรรมการใช้บริการอพาร์ทเม้นท์แตกต่างกันมีการเลือกใช้
บริการอพาร์ทเม้นท์ในอ าเภอเมืองสงขลาแตกต่างกัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.  เป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ
พัฒนาธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากข้ึนในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง 
 2.  ทราบข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เข้ามาใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ในอ าเภอเมืองสงขลา เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการใช้บริการและพัฒนา
ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา 
 3.  เป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจลงทุนธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ในอ าเภอเมืองสงขลา และเป็น
แนวทางแก่ผู้วิจัยที่ต้องการวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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วิธีวิจัย 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ามาใช้บริการอพาร์ทเม้นท์
ในอ าเภอเมืองสงขลา ในอ าเภอเมืองสงขลามีมหาวิทยาลัย  3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ามาใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ในอ าเภอเมือง
สงขลา จ านวน 396 คน โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนดังกล่าวนั้นได้มาจากการค านวณโดยใช้
สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973: 129)    
 2) วิธีการวิเคราะห์ 
 การศึกษาเรื่องการใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอ าเภอเมืองสงขลา
เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ในรูปแบบของการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
อธิบายลักษณะประชากรและพฤติกรรมการใช้บริการ ใช้สถิติ t-test และ F-test ในการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์กับลักษณะ
ทางประชากรและพฤติกรรมการใช้บริการ 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในอ าเภอเมืองสงขลา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1)  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-23 นับถือศาสนาพุทธ ศึกษาอยู่ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาในชั้นปีที่ 3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-
8,000 บาท มีรายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001-40,000 บาท โดยมีภูมิล าเนา
อยู่ที่อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 2)  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษา ส่วนใหญ่จะมีงบประมาณ
ที่คาดว่าจะเช่าต่อเดือน 2,001-3,500 บาท มีจ านวนผู้ร่วมพักอาศัยในห้องร่วมกัน 2 คน มีรูปแบบ
การเดินทางจากอพาร์ทเม้นท์ไปสถานศึกษาจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์  ใช้ระยะเวลาเดินทางไป
สถานศึกษา 5-15 นาที มีการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ด้วยตนเอง มีครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเช่า แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์มาจากค าแนะน าจากเพ่ือน 
 3)  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
พบว่า 
 นักศึกษามีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ต่างกันในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 นักศึกษาที่นับถือศาสนาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ต่างกันใน
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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 นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์
ต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และด้านสิ่งแวดล้อมที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์
ต่างกันในด้านราคาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อพาร์ทเม้นท์
ต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการให้บริการที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 นักศึกษาที่มีรายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการอพาร์ทเม้นท์ต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 4)  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจอพาร์ทเมน้ท์ของนักศึกษาพบว่า 
 นักศึกษาที่มงีบประมาณค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ทีค่าดว่าจะเช่าต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ต่างกันในด้านบุคลากร และด้านสิ่งแวดล้อมความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 และด้านกระบวนการให้บริการที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 นักศึกษาที่มีจ านวนผู้ร่วมพักอาศัยในห้องพักเดียวกันแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการอพาร์ทเม้นท์ต่างกันในด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสิ่งแวดล้อมที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 นักศึกษาที่มรีูปแบบการเดินทางจากอพาร์ทเม้นท์ไปสถานศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ต่างกันในด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 และด้านสถานที่ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในอ าเภอเมืองสงขลา มีประเด็นที่ส าคัญควรแก่การน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1)  การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากร จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันในด้านอายุ ศาสนา 
สถานศึกษา ชั้นปีที่ศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน มีการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในด้านปัจจัยภายในคือปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอกคือปัจจัยทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม จากการศึกษาของนัฏนาถ วัติสุ (2550) เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 
 2)  การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้
บริการอพาร์ทเม้นท์ จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ต่างกัน
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ในด้านงบประมาณค่าเช่าที่ก าหนด จ านวนผู้ร่วมอาศัยในห้อง และรูปแบบการเดินทางไปยังสถานศึกษา 
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในอ าเภอเมืองสงขลา พบว่า นักศึกษาผู้ใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ที่มีคุณลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน
ในด้านอายุ ศาสนา สถานศึกษา ชั้นปีที่ศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ย
ต่อเดือน มีการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์แตกต่างกัน นักศึกษาผู้ใช้บริการอพาร์ทเม้นท์
ที่มีพฤติกรรมการใช้บริการอพาร์ทเม้นท์แตกต่างกันในด้านงบประมาณค่าเช่าที่ก าหนด จ านวนผู้ร่วม
อาศัยในห้อง และรูปแบบการเดินทางไปยังสถานศึกษา มีการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์
แตกต่างกัน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1)  จากผลการศึกษาเรื่องการใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอ าเภอ
เมืองสงขลา ผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์สามารถน าเอาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจอพาร์ทเม้นท ์
ด้วยการเน้นพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์เนื่องจากพบความแตกต่างในการตัดสินใจในด้านผลิตภัณฑ์เป็น
ส่วนใหญ่เมื่อจ าแนกตามลักษณะประชากร ห้องพักเป็นผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ดังนั้นผู้ประกอบการ
ควรปรับปรุงห้องพักและการบริการให้เหมาะสมกับนักศึกษา เช่น ปรับปรุงความสะอาดของห้องพัก 
ความสวยงามของห้องพัก ขนาดของห้องพัก เป็นต้น 
 2)  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ใช้บริการอ
พาร์ทเม้น ในอ าเภอเมืองสงขลา ถ้าท าการศึกษาต่อไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอาจท าให้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจประเภทอพาร์ทเม้นท์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ
ประเภทนี้ เนื่องจากจะสามารถรับรู้ถึงมุมมองทั้งจากลูกค้าและจากผู้ประกอบการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ได้สละเวลาอันมีค่า เพ่ือให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องในด้านต่างๆอย่างเต็มก าลัง และได้ให้ก าลังใจตลอดมาตั้งแต่ต้นจนบทความเสร็จ
สมบูรณ์ 
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ธัญบุรี. 
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การด้ารงอยู่ของตลาดสดสวนตูล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

The Existence of Suantoon Fresh Food Market in Khaoroopchang 

Municipality, Meuang District, Songkhla Province 

ราตรี หมะเต๊ะ1 และศิริรักษ์ จวงทอง2 

บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทการบริหารจัดการ สภาพพฤติกรรมการซื้อขายสินค้า

ในตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของตลาดสดสวนตูล ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก ตัวแทนคณะกรรมการตลาดสด กลุ่มผู้ขาย และผู้ซื้อสินค้าในตลาด ผู้น าชุมชนบ้านสวนตูล และ

เจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดย

วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารจัดการตลาดสดสวนตูล คือ เจ้าหน้าที่ของกองพันทหารปืนใหญ่

ที่ 5 ผู้ค้าในตลาดมาจากพ้ืนที่และชุมชนใกล้เคียง โดยน าสินค้าส่วนใหญ่เปนนอาหารมาจ าหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ

ที่อยู่ในพ้ืนที่และหมู่บ้านใกล้เคียง เหตุผลที่ตลาดสดสวนตูลยังคงด ารงอยู่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ คือ ความหลากหลายของสินค้า อยู่ใกล้ทื่พักอาศัย การคมนาคมสะดวก และค่าเช่าสถานที่

ขายเก็บในราคาถูก ส่วนปัจจัยด้านสังคม คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย  

ค้าส้าคัญ : การด ารงอยู่, ตลาดสด 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
1  นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ข้าราชการบ านาญคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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Abstract 

 The objective of this research is to study the context of administration and 

management, behavior of selling and  buying goods in the market as well as factors 

affecting the existence of Suantoon fresh food market. Methodology used in this 

research is a qualitative research by interviewing the representative of the market 

committee, a number of sellers and buyers in the market, leader of Suantoon 

community, the officers concerned as well as non-participating observation by the 

research; and the Content Analysis. The research found that; Suantoon fresh food 

market was administrated by the officer from the 5th Field Artillery Battalion. Traders 

come from local and nearby are also come from local and nearby communities. The 

reasons support the existence of the market are economic factors that is varieties of  

the market are economic factors that is varieties of goods. It’s located nearby the 

resident, convenience to reach, including cheap rent. While social factor is the good 

relationship between buyers and sellers.   
 

Keywords : Existence, Fresh Food Market 

 

บทน้า 

 ตลาดสดเปนนศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชุมชนมาตั้งแต่อดีต วิวัฒนาการของ

ตลาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีการขยายตัวและพัฒนาตามการตั้งถิ่นฐานของประชากร โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าจากบริเวณที่เปนนลานโล่งไม่มีหลังคา หรือใช้พ้ืนที่ริมถนนวาง

จ าหน่ายสินค้ากับพ้ืน พัฒนาเปนนตลาดที่มีโรงเรือนแบบถาวรมีแผงจ าหน่ายสินค้าประจ ามักตั้งอยู่ใน

บริเวณชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ปัจจุบันคนไทยยังนิยมไปซื้อสินค้าในตลาดสด ซึ่งส่วนใหญ่

เปนนสินค้าประเภทอาหาร (ณัฐพร มีนรักษ์เรืองเดช, 2549) งานวิจัยเกี่ยวกับตลาดสดและตลาดนัดใน

เขตเทศบาลนครนครปฐมพบว่าเศรษฐกิจการค้าของตลาดสดและตลาดนัดเปนนเขตเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม ดังนั้นการด ารงอยู่ของตลาดสดและตลาดนัดได้เพ่ิมเศรษฐกิจแห่งการพ่ึงพาอาศัยกัน และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจรายเล็กรายน้อยให้สามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กับตลาด นอกจากนี้ยังช่วยบ่มเพาะ

ความรู้ความสามารถการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ เปนนแหล่งการจ้างงานอย่างเข้มข้น ตลาด

สดในชุมชนจึงช่วยลดทอนการขยายตัวของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น การปรากฏขึ้นของห้างค้าปลีก

ขนาดใหญ่ที่ช่วงชิงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

222 
 

จึงควรเร่งรีบปกป้องและส่งเสริมสนับสนุนตลาดในชุมชนที่ก าลังถูกลบเลือนคุณค่าต่าง ๆ ดังกล่าวไป 

(สุวิดา  ธรรมมณีวงศ ์และคณะ, 2549) 

 จากการส ารวจเบื้องต้นในพ้ืนที่พบว่า ตลาดสดสวนตูลเปนนตลาดสดที่ส าคัญแห่งหนึ่งในต าบล

เขารูปช้าง ชื่อเปนนทางการคือตลาดค่ายพระปกเกล้า ต้ังอยู่บนถนนสายสงขลา-นาทวี ต าบลเขารูปช้าง 

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตลาดสดสวนตูลเปิดขายทุกวันช่วงเย็น แต่มีพ่อค้า แม่ค้าบางคนมาขาย

ในช่วงเช้าด้วย และมีการขายสินค้าทั้ง อาหารทะเล ผักผลไม้ อาหารขนมหวาน ขนมไทยพ้ืนบ้าน 

อาหารส าเร็จรูป เปนนต้น ผู้ขายมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ผู้ขายส่วนใหญ่มาจาก

ต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เช่น ต าบลนาทับ ต าบลทรายขาว ต าบลควนมีด ต าบลทุ่งหวัง 

และต าบลเขารูปช้าง ส่วนผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในละแวกของต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

เดิมที่ดินบริเวณตลาดสดสวนตูลเปนนที่ดินว่าง ค่ายพระปกเกล้าซึ่งเปนนเจ้าของจึงได้สร้างตลาดนัดวัน

เสาร์ขึ้น และมีพ่อค้า แม่ค้าน าสินค้ามาวางขาย โดยที่ไม่ได้มีการบริหารจัดการอย่างเปนนระบบ ต่อมา

ได้มีการปรับเปลี่ยนจากตลาดนัดวันเสาร์มาเปนนตลาดสด ตลาดสด สวนตูลได้มีพัฒนาการมาเปนน

ล าดับจนได้รับความนิยมถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าได้มีการก่อตั้งตลาดใหม่สวนตูลขึ้นมา ก็ไม่ได้รับความนิยม

จึงเลิกล้มไป ตลาดสดสวนตูลเปนนตัวอย่างตลาดทีมีการพัฒนามาโดยตลอดและน าไปสู่ตลาดที่มีความ

ยั่งยืน ได้สร้างรายได้ให้แก่ผู้ค้าซึ่งเปนนชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง และเปนนแหล่ง

ให้บริการสินค้าแก่ ผู้ซื้อจากบ้านสวนตูลและหมู่บ้านใกล้เคียงรวมทั้งผู้คนที่เดินทางผ่านเส้นทางที่ตั้ง

ตลาด นอกจากนั้นยังเปนนที่ให้วัตถุดิบแก่ผู้ค้าแผงลอย ซึ่งท าให้เพ่ิมการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ

ในท้องถิ่น จึงท าให้ตลาดสดสวนตูล สามารถด ารงอยู่ได้มานานกว่า 30 ปีจนถึงปัจจุบัน แม้มีตลาด

ใหม่จัดตั้งขึ้นมาแข่งขันก็สู้ไม่ได้ต้องเลิกไป จึงเปนนเหตุผลให้ได้มีการวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย

คือ 1) เพ่ือศึกษาบริบทของตลาดสดสวนตูล  2) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการและสภาพพฤติกรรมการ

ซื้อขายสินค้าในตลาด และ3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของตลาดสดสวนตูล ซึ่งผลการศึกษา

จะเปนนแนวทางในการพัฒนาตลาดสดสวนตูลของเจ้าของตลาดและให้แนวคิดการส่งเสริมตลาดสดใน

ชุมชนแก่เทศบาลเมืองเขารูปช้างและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเลือกชุมชนบ้านสวนตูลเปนนพ้ืนที่ศึกษา  เนื่องจาก

เปนนชุมชนใหญ่ และเปนนที่ตั้งของตลาดสดสวนตูลซึ่งมีการด ารงอยู่ต่อเนื่องมานาน โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ทีไ่ด้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมี 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ตัวแทนคณะกรรมการตลาดสดสวนตูล จ านวน 1 คน 

2. กลุ่มผู้ขายสินค้าในตลาดสดสวนตูล จ านวน 10 คน 
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3. กลุ่มผู้ซื้อสินค้าในตลาดสดสวนตูล จ านวน 10 คน 

4. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ตลาดสดสวนตูล จ านวน 1 คน 

5. เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่ของค่ายพระปกเกล้า จ านวน 1 

คนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 1 คน 

 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วน

ร่วม จ านวน 5 ชุด ซึ่งเปนนค าถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน มีดังนี้ 

 ชุดที่ 1 แนวค าถามการสัมภาษณ์ตัวแทนคณะกรรมการตลาดสดสวนตูล จ านวน 22 ข้อ ใน

ประเด็นบริบทของตลาดสดสวนตูลและการบริหารจัดการตลาด  

ชุดที่ 2 แนวค าถามการสัมภาษณ์กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าของตลาดสดสวนตูล จ านวน 14 ข้อ 

ประเด็นพฤติกรรมการซื้อขาย 

ชุดที่ 3 แนวค าถามการสัมภาษณ์ผู้ซื้อสินค้าจากตลาดสดสวนตูล จ านวน 11 ข้อประเด็น

พฤติกรรมการซื้อขาย 

 ชุดที่ 4 แนวค าถามการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านสวนตูล จ านวน 10 ข้อ ประเด็นบริบทของชุมชน

และตลาดสดสวนตูล 

 ชุดที่ 5 แนวค าถามการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 9 ข้อประเด็นการบริหาร

จัดการตลาด 

 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 1. ศึกษาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและ

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการท าวิจัย เช่น เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. การสังเกต ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพ่ือสังเกตเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพของ

ตลาดสดสวนตูล กิจกรรมการซื้อขายในตลาด ลักษณะของผู้ซื้อสินค้า และพ่อค้าแม่ค้าในตลาด  

3. การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

  3.1 ด าเนินการขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาถึงผู้ให้ข้อมูล  เพ่ือขอ

อนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.2 ด าเนินการนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองโดยมีการก าหนดแหล่งข้อมูล

วิธีการและก าหนดเวลาในการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งออกมาเปนนแผนในการเก็บข้อมูล โดยมี

การติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลไว้ล่วงหน้า 

  3.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป พร้อมทั้งทดสอบเครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในระหว่างการเก็บข้อมูล 
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  3.4 ผู้เก็บข้อมูลประกอบด้วย ผู้จดบันทึกข้อมูล ผู้ถ่ายภาพและบันทึกเสียง และ 

ผู้วิจัยเองท าหน้าที่ในการสัมภาษณ์รวม 3 คน 

  3.5 ได้มีการถอดและบันทึกข้อมูลจากแถบบันทึกเสียง โดยกระท าภายใน 24 ชั่วโมง

หลังจากเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือให้สามารถน ามาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2556 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

(Context Analysis) ดังนี้ 

 1. การจัดระเบียบข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์มาจัดรายละเอียดให้สมบูรณ์

และจัดเรียงหมวดหมู่เพ่ือจัดตามล าดับก่อนและหลัง หลังจากนั้นอ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วตรวจสอบ

ข้อมูลโดยให้มีความสอดคล้องกับประเด็นหลักเพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

 2. การแสดงข้อมูล น าข้อมูลที่มีการจัดเรียงเปนนหมวดหมู่ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นหลัก

มาวิเคราะห์และน ามาเขียนแบบพรรณนา 

3. การหาข้อสรุปของข้อมูล โดยการวิเคราะห์จากข้อความที่พรรณนาเพ่ือน ามาสรุปข้อมูล

โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  

งานวิจัยนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลในประเด็นเดียวกันสองวิธี คือ การสัมภาษณ์

เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และเก็บข้อมูลจากหลายคนในประเด็นเดียวกัน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1. วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งตลาดสดสวนตูลคือ เพ่ือส่งเสริมให้แม่บ้านทหารมีรายได้จาก

การน าสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตเองเข้ามาจ าหน่ายในตลาดสด และท าให้ก าลังพลของหน่วยและ

ประชาชนในพื้นที่ได้จับจ่ายใช้สอยได้ซื้ออาหารและของใช้ในครัวเรือน และเพื่อความสะดวกสบาย

ในการเดินทาง โดยไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าในตัวเมืองสงขลา ซึ่งได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

สุชาติ เพ็งหนู (2553) ตลาดนัดเกาะหมีได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยมีแนวคิดที่ต้องการให้คนในชุมชนที่ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้น าผลผลิตมาจ าหน่ายยังตลาดนัดและยังเปนนการสร้างความสะดวก

ให้กับผู้ซื้อสินค้าท่ีไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้ายังต่างพ้ืนที่ 

 2. วันเปิดท าการของตลาดสดสวนตูลพบว่าจะเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนถึงเวลา 

19.00 น. แต่ในวันเสาร์จะเปนนวันที่มีท้ังผู้ซื้อและผู้ขายเปนนจ านวนมาก เนื่องจากวันเสาร์เปนนตลาดนัด

วันเสาร์ซึ่งได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงสิริ  วิชิรานนท์ และทรงชัย ทองปาน (2552) ตลาด
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วัดทองสะอาดจะเริ่มติดตลาดประมาณ 15.00 น. โดยประชาชนจะเริ่มมาเดินตลาดกันเปนนจ านวนมาก

ในช่วงเวลาประมาณ 17.30-18.30 น. และประชาชนจะมากในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

 3. การบริหารจัดการตลาดสดสวนตูลพบว่าผู้บริหารตลาดสดสวนตูล คือ กองพันทหารปืนใหญ่

ที่ 5 ซึ่งเปนนหน่วยงานของรัฐบาลและที่ตั้งหน่วยงานอยู่ติดกับตลาดสดสวนตูลมีการบริหารงานที่เปนน

ระบบ มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน และได้มีระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับให้พ่อค้าแม่ค้า

ในตลาดได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้สอดคล้องกับการศึกษาของสุชาติ เพ็งหนู (2553) การบริหาร

จัดการของตลาดนัดเกาะหมีในปัจจุบันมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละสายงานได้อย่าง

ชัดเจน แต่ยังคงเปนนการบริหารงานในรูปแบบของธุรกิจครอบครัวอยู่ มีการวางระเบียบกฎเกณฑ์

ส าหรับให้พ่อค้าแม่ค้าได้ปฏิบัติตาม ซึ่งระเบียบกฎเกณฑ์ของตลาดนั้นมาจากเจ้าของตลาด แต่ขาด

การมีส่วนร่วมในการคิดร่วมกันของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด 

 4. ผู้ซื้อสินค้าในตลาดสดสวนตูลพบว่าส่วนใหญ่เปนนผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง

เดินทางมาซื้อสินค้าด้วยการเดินเท้า ขี่จักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจ าทางสายต่าง ๆ 

นิยมซื้อสินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูป อาหารแห้ง อาหารสดและของใช้ในครัวเรือนซึ่งได้สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของทรงสิริ วิชิรานนท์และทรงชัย ทองปาน (2552) พฤติกรรมผู้ซื้อของตลาดนัด

มหิดล จะมาตลาดนัดทุกครั้งที่มีตลาด ส าหรับการเดินทางมาตลาดนัด ผู้ซื้อส่วนใหญ่เปนนนักศึกษา

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะเดินมาตลาด และสินค้าที่ซื้อสูงสุด คือ อาหารปรุงส าเร็จ  

5. เหตุผลที่ผู้ซื้อนิยมมาซื้อสินค้าในตลาดสดสวนตูล คือ อยู่ใกล้ที่พักอาศัย การเดินทางไปมา

สะดวก มีสินค้าให้เลือกที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กมลวรรณ ทองอร่าม (2552) ว่าผู้ซื้อนิยมมาซ้ือสินค้าในตลาดนัด อันดับแรกคือ ตลาดนัดอยู่ใกล้บ้าน

หรือใกล้ที่ท างานของผู้ซื้อ รองลงมาคือ ตลาดอยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อการเดินทาง 

 6. ผู้ขายสินค้าในตลาดสดสวนตูลพบว่าส่วนใหญ่เปนนพ่อค้าแม่ค้าประจ า สินค้าที่น ามาจ าหน่าย

นั้นมีทั้ง สินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าผลิตเองและสินค้าที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อมาจากแหล่งอ่ืน ๆ ซึ่งได้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ กมลวรรณ ทองอร่าม (2552) ด้านการขายส่วนใหญ่ผู้ขายขายสินค้าประเภทผักสด

ผลไม้สดและอาหารคาวปรุงส าเร็จและสินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายนั้นจะซื้อมาจากเกษตรกรโดยตรง 

 7. ปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของตลาดสดสวนตูลในด้านกายภาพคือ ท าเลที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ติด

กับถนนเส้นทางหลัก สงขลา-นาทวีและแหล่งชุมชน รวมถึงตั้งอยู่ใกล้บริเวณสถานที่ส าคัญๆ ซึ่งได้แก่ 

สวนสัตว์สงขลา ค่ายพระปกเกล้า เปนนต้น ส่งผลท าให้ตลาดสดสวนตูลเปนนที่รู้จักของคนในพ้ืนที่และ

คนที่สัญจรไปมารวมถึงนักท่องเที่ยวเปนนจ านวนมากซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงสิริ วิชิรานนท์

และทรงชัย ทองปาน (2552) กล่าวว่า ท าเลที่ตั้ง เปนนปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการด ารงอยู่ของตลาดสด 

เพราะโดยทั่วไปแล้ว ตลาดสดมักตั้งอยู่ใกล้กับผู้ซื้อ ท าให้ผู้ซื้อมีความสะดวกในการเดินทาง 
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 8. ปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของตลาดสดสวนตูลในด้านเศรษฐกิจคือความหลากหลายของ

สินคา้ ส่วนความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้อมีความนิยมที่จะมาตลาดสดสวนตูล เพราะอยู่ใกล้

ที่พักอาศัย การเดินทางไปมาสะดวก และส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีความสนิทสนมและคุ้นเคยกัน ส าหรับ 

ผู้ขายนิยมมาขายสินค้าในตลาดสดสวนตูล เพราะมีค่าเช่าถูกและตลาดอยู่ใกล้กับที่พักอาศัย ซึ่งได้

สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงสิริ วิชิรานนท์ และทรงชัย ทองปาน (2552) กล่าวว่า ความหลากหลายของ

สินค้า ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย และก าลังและอ านาจในการซื้อ เปนนปัจจัยที่ท าให้เกิดการ

ด ารงอยู่ของตลาดสด เพราะการที่ผู้ขายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ บริโภคได้ตรงจุดและ

ค านึงถึงก าลังการซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ว่ามีมากน้อยเพียงใด ก็จะท าให้ตลาดมีก าลังการซื้อสูงและท าให้

สินค้าขายดีมากขึ้นเท่านั้น  

 9. ปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของตลาดสดสวนตูลในด้านสังคม คือ สังคมระหว่างผู้ขายกับผู้

ซื้อ โดยเฉพาะผู้ซื้อประจ าซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกันเปนนอย่างดี จึงไม่ต้องต่อราคาสินค้า เพราะผู้ขายลด

ราคาสินค้าให้เอง ส่วนผู้ซื้อไม่ประจ ามักต่อราคาสินค้าซึ่งผู้ขายได้ลดให้ในราคาที่เหมาะสมและพอใจ

กันทั้งสองฝ่าย ในส่วนของสังคมระหว่างผู้ขายสินค้าด้วยกันนั้น มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในเรื่อง

ต่าง ๆ เช่น ช่วยดูแลและขายสินค้าเมื่ออีกฝ่ายไปท าธุระส่วนตัว และจะพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุติกาญจน์ บุญจือ (2550) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านสังคมเปนนปัจจัยหนึ่ง

ที่ท าให้เกิดการด ารงอยู่ของตลาดสด เพราะสังคมระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อเปนนสิ่งที่จะต้องพ่ึงพาซึ่งกันและ

กัน โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันที่ต้องมีอยู่เปนนประจ า ผู้ค้าต้องอาศัยผู้ซื้อทั้งที่เปนนขาประจ า

และนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถท าให้ตลาดสดด ารงอยู่ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องการด ารงอยู่ของตลาดสดสวนตูล ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1. เทศบาลเมืองเขารูปช้างควรน าข้อมูลคุณลักษณะและปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อความยั่งยืนของ

ตลาดสดสวนตูลไปใช้ถ้ามีการจัดตั้งตลาดแห่งใหม่ เพ่ือส่งผลให้มีโอกาสประสบความส าเร็จ 

  2. เนื่องจากตลาดสดสวนตูลตั้งอยู่ใกล้สวนสัตว์ที่เปนนแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด

สงขลา จึงควรมีการพัฒนาตลาดสดให้มีอัตลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีรายได้

มากขึ้นจากการจ าหน่ายสินค้าในจ านวนและประเภทที่มากขึ้น  

 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครั้งต่อไป 

 3.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับตลาดสดที่ได้มีการปิดกิจการไป รวมถึงตลาดสดที่ยังด ารงอยู่

ได้ในปัจจุบันให้มากข้ึน เพ่ือจะได้ข้อมูลเพ่ิมข้ึนใช้ในการพัฒนาตลาดในพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป 
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 3.2 ควรศึกษาผลกระทบของการด าเนินกิจการตลาดสดที่มีต่อชุมชนในด้านต่างๆ 

 3.3 ควรศึกษาเพ่ือพัฒนาตลาดสดสวนตูลให้เปนนประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนมากขึ้นโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณกรรมการตลาดสดสวนตูล ผู้น าชุมชน ผู้ขายและผู้ซื้อ ในตลาดสดสวนตูล 

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สายการบินต้นทุนต่้าเส้นทางภายในประเทศ 

Services Marketing Mix that Influence the Decision to use the service 
Low Cost Airlines domestic routes 

 
อุทัยทิพย์  บุญนา1  สุธาทิพย์  รุ่งสง2  ภารดี  จีระธรรมเสถียร3  สุกฤษฎิ์  สุริยวงศ์4 และ 

วาสนา  สุวรรณวิจิตร5 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ 

การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศ และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศจําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการ โดยใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก ่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ 
ไทยสมายล์ (Thai Smile) แอร์เอเชีย (Air Asia) นกแอร์ (Nok Air)และไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) 
จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน มีความสําคัญ
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการที่มีเพศ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ค้าส้าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, สายการบินต้นทุนต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-4 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เบอร์โทรศัพท์ +6683-170-4010 อีเมลล ์oonna_uthaitip@hotmail.com 
5 อาจารย์ ดร. ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

229 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research are to study service marketing mix factor that 
influenced the decision to use the service low cost airline domestic routes and 
compared service marketing mix factor that influenced the decision to use the 
service low cost airline domestic routes by classified based on personnel factorand 
Service behavior with using questionnaire for collecting data. The samples ware 400 
people in songkhla province area who used to take low cost airline domestic routes 
service such as Thai Smile Airline, Air Asia, Nok Air and Thai Lion Air. The research 
result shown that 7 aspects of service marketing mix have importance to decision to 
use the service of low cost airline overall in high level. The service users who have 
difference gender; status; education level; career and income provide an importance 
of service marketing mix at difference level. 

Keywords :  Services Marketing Mix, Decision making to use, Low cost airline 

บทน้า 
 เทศบาลนครหาดใหญ่ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคใต้ มีประชากรย้ายเข้ามา
ประกอบอาชีพและทําธุรกิจเป็นจํานวนมาก อีกทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและการคมนาคม
ขนส่งของภาคใต้ทําให้มีนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามา 
สู่เทศบาลนครหาดใหญ่สามารถเดินทางได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ทางรถยนต์ รถไฟ ท่าเรือและ
ทางอากาศการคมนาคมขนส่งทางอากาศจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการเดินทาง ซึ่งการเดินทาง
ทางอากาศนั้นสร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งการขนส่งทาง
อากาศนั้นจัดได้ว่าเป็นการเดินทางที่รวดเร็วที่สุดในยุคปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับการคมนาคม
ช่องทางอ่ืน ๆ ซึ่งปัจจุบันการคมนาคมทางอากาศได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และ
ประชาชนทั่วไป (ถนอม พูนวงศ์, 2545) 

ในปัจจุบันมีสายการบินต้นทุนต่ําภายในประเทศ ที่ให้บริการในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่ง
เป็นโอกาสที่ดีสําหรับประชาชนผู้ที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางได้มีการเข้าถึงการใช้บริการคมนาคม
ทางอากาศมากขึ้นในปัจจุบันมีสายการบินเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากจึงทําให้ธุรกิจการบินมีการแข่งขันสูง
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการบริการ ได้แก่ ด้านบริการภาคพ้ืน ด้านบริการบนเครื่องบิน ด้าน
ความปลอดภัยในการเดินทาง และด้านการตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญที่
ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยต่างๆ ด้านการตลาดที่เป็น
ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของผู้บริโภคได้แก่ ด้านราคาถึงแม้ว่าราคาบัตร
โดยสารของธุรกิจการบินจะถูกควบคุมให้อยู่ในอัตราเดียวกันแต่สายการบินต่าง  ๆ ก็สามารถตั้งราคา
ให้อยู่ในช่วงที่สูงและต่ํากว่าอัตราที่กําหนดไว้ได้ เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจําหน่าย
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และด้านการส่งเสริมทางการตลาดนั้นในแต่ละสายการบินต่างต้องพัฒนากระบวนการด้านการให้บริการ
ในทุกด้านเพ่ือสร้างความแตกต่าง และลักษณะพิเศษเฉพาะสายการบินของตนเพ่ือให้ผู้โดยสารเกิด
ความพึงพอใจ และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้สายการบินของตนยังคงดําเนินกิจการอยู่ได้ 

สายการบินต้นทุนตํ่าได้เริ่มเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการบินของไทยตั้งแต่ปลายปี  พ.ศ.2546 
จํานวน 3 สายการบิน 1) สายการบินวันทูโก (One-Two-GoAirlines) ที่เปลี่ยนมาจากสายการบินโอ
เรียลไทย(Orient Thai Airlines) ซึ่งเคยดําเนินธุรกิจการบินที่มีการบริการเต็มรูปแบบ 2) สายการบิน
ไทยแอร์เอเซีย (Thai Air Asia) และ 3) สายการบินนกแอร์ (Nok Air) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสายการ
บินไทยการเข้ามานี้ทําให้ผู้โดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศมีทางเลือกที่หลายหลายมากขึ้น
กว่าเมื่อก่อนที่มีสายการบินไทย (Thai Airways) เป็นผู้ให้บริการหลักและที่สําคัญราคาของการ
โดยสารเครื่องบินก็มีราคาที่ตํ่าลงเป็นอย่างมาก ทําให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้โดยสารเครื่องบิน
เป็นอย่างรวดเร็วโดยข้อมูลจากกรมการขนส่งทางอากาศ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2555) ศึกษาปัจจัย
ในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า 
จํานวนผู้โดยสารเส้นทางบินภายในประเทศในปื พ.ศ.2546 ก่อนที่จะมีสายการบินต้นทุนตํ่าเข้ามา 
มีจํานวน 7,384,924 คนและสิ้นปี พ.ศ. 2547 หลังจากมีสายการบินต้นทุนตํ่าเข้ามาจํานวนผู้โดยสาร 
ก็ได้เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวน 10,396,944 คนหรือเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 40 และจากการศึกษาของ กิตติชัย 
ธนทรัพย์สิน และสุรพันธ์ ไชยชนะ (2550) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง 
ของสายการบินต้นทุนต่ําและสายการบินไทย พบว่า ปัจจัยที่ผู้โดยสารมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ราคาค่าโดยสาร และน้อยที่สุด คือ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนสายการบินไทย ผู้โดยสาร 
มีความพึงพอใจในด้านของความปลอดภัยมากที่สุด และราคาค่าโดยสาร น้อยที่สุด ในการกลับมาใช้
บริการของสายการบินเดิมที่เคยใช้บริการ โดยผู้โดยสารด้วยสายการบินไทย ที่ต้องการกลับมาใช้
บริการ มีเหตุผลหลักคือ ด้านการบริการ ด้านการตรงต่อเวลาและด้านความปลอดภัย ส่วนผู้โดยสาร
ด้วยสายการบินต้นทุนต่ํา มีเหตุผลหลักในด้านราคาค่าโดยสาร มากที่สุด 
 ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 
ช่องการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นแนวทาง  
ในการพัฒนาและปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดและการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ํา ทําให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัท เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์การให้บริการที่ดี
ขึ้น อีกทั้งเป็นการวางแผนเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศ  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการ 
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วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา
เส้นทางภายในประเทศ ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ การกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกรณีไม่ทราบ
จํานวนประชากร โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 725) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
.95 และความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ .05 จํานวน 400 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง 
 2. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
   แบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม ที่ประกอบด้วยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม
การใช้บริการ และด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านส่งเสริมการตลาด(Promotion) ด้านบุคคล 
(People) หรือพนักงาน (Employee) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ(Physical 
Evidence and Presentation)และด้านกระบวนการ (Process) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําว่าอยู่ในระดับใด 
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และคําถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการพัฒนาการบริการ
สําหรับสายการบินต้นทุนต่ําในอนาคต  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ 
โดยการสอบถามก่อนแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการสายการบิน 
ต้นทุนต่ํา  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  4.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นดําเนินการลงรหัสและประมวล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   คณะผู้วิจัยได้ใช้สถิตปิระกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสําหรับการทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศพบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี สถานภาพโสด
เท่ากับสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักการเดินทางเพ่ือการทํางาน/ติดต่อ
ธุรกิจความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา 1-2 ครั้งต่อปีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเดินทาง จํานวน 
3,001-4,000 บาทช่องทางของการสํารองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการชําระค่าโดยสาร
โดยบัตรเครดิต (Credit Card) สายการบินต้นทุนต่ําที่เลือกใช้บริการเป็นประจํา คือ แอร์เอเชีย 
  3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่อ
เส้นทางภายในประเทศ โดยภาพรวมมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก (X = 3.95) และรายประเด็น
มีระดับความสําคัญจากมากไปน้อย คือ ด้านบุคลากรและพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามลําดับ สามารถสรุปรายประเด็นได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา

เส้นทางภายในประเทศ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ( X ) S.D. ความหมาย 
ด้านบุคลากรและพนักงาน 4.11 0.61 มาก 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.02 0.52 มาก 

ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.97 0.65 มาก 

ด้านราคา 3.96 0.61 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.94 0.65 มาก 

ด้านกระบวนการให้บริการ 3.93 0.67 มาก 

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3.77 0.64 มาก 

รวม 3.95 0.62 มาก 
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 4. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
  4.1 ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศไม่แตกต่างกัน 
  4.2 ผู้ ใช้บริการที่มีสถานภาพต่างกันให้ความสํ าคัญกับปัจจัยส่ วนประสม 
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศ
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
  4.3 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.01 
  4.4 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศ
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 5. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
สายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศ จําแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการพบว่า 
  5.1 ผู้ใช้บริการที่มีความถ่ีในการใช้บริการต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากรและพนักงาน และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับด้านกระบวนการให้บริการมีความแตกต่างอย่าง 
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
  5.2 ผู้ใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเดินทางแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทาง
ภายในประเทศด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากรและพนักงาน และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับด้านกระบวนการให้บริการมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
  5.3 ผู้ใช้บริการที่มีช่องทางการสํารองที่นั่งแตกต่างให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ
ให้บริการมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ด้านบุคลากรและพนักงานแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
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  5.4 ผู้ใช้บริการที่มีช่องทางการชําระค่าโดยสารต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเส้นทาง
ภายในประเทศด้านบุคลากรและพนักงานไม่มีความแตกต่างกัน 
  5.5 ผู้ใช้บริการที่เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเป็นประจําให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา
เส้นทางภายในประเทศด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
 อภิปรายผล 
  ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา โดยภาพรวมและรายประเด็นอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการ 
สายการบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่าโดย
ภาพรวมให้ความสําคัญในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ป ี
สถานภาพโสดเท่ากับสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
หลักการเดินทางเพ่ือการทํางาน/ติดต่อธุรกิจความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา 1-2 ครั้งต่อปี
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเดินทาง จํานวน3,001-4,000 บาทช่องทางของการสํารองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท ช่องทางการชําระค่าโดยสารโดยบัตรเครดิต (Credit Card) สายการบินต้นทุนต่ําที่เลือกใช้
บริการเป็นประจํา คือ แอร์เอเชีย 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ในธุรกิจ 

   ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลต่อองค์กรธุรกิจสายการบิน เพ่ือกําหนดนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการตลาดตลอดจนปรับปรุงแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  
โดยผู้ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําสามารถนําผลวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ในด้านต่าง ๆ ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การให้บริการในภาวะที่การแข่งขันสูงเพ่ือให้ได้ข้อได้เปรียบ
เหนือคู่แข่ง โดยเฉพาะการขยายเส้นทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ภายในประเทศ
ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ประกอบกับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดในหลายภูมิภาค ทําให้สายการบินต้นทุนต่ํามีเส้นทางการบินไปยังจุดหมาย
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ปลายทางภายในประเทศครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บางสายการบินยังมีบริการเที่ยวบินเชื่อมต่อ
ด้วยรถโค้ชหรือเรือเฟอร์รี่ไปยังเมืองสําคัญที่ไม่มีสนามบินอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร  
ซึ่งขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมปริมาณผู้โดยสารให้แก่สายการบินด้วย   

   ด้านผลิตภัณฑ์ ควรรักษามาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย ซึ่งผู้โดยสารให้
ความสําคัญมากท่ีสุดในการเลือกใช้บริการ และจะส่งผลไปถึงการบอกต่อและกลับมาใช้ซ้ํา 

   ด้านราคา ควรรักษาระดับราคาให้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากเป็นปัจจัย 
ที่มีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา 

   ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ควรเพ่ิมช่องทางการให้บริการจัดจําหน่ายและชําระ
ตั๋วโดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชั่นให้รองรับกับสมาร์ทโฟนและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

   ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาด 
ให้หลากหลายและดึงดูดความสนใจให้มากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ  

   ด้านบุคลากรและพนักงาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้แตกต่าง
เหนือคู่แข่ง ควรจัดให้มีการอบรมเพ่ิมทักษะพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ 

   ด้านการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ ควรสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้าน
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การพูดจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว  

   ด้านกระบวนการให้บริการ ควรปรับปรุงด้านตารางการบินที่ล่าช้า หรือการปรับเปลี่ยน 
ยกเลิกเที่ยวบินที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้รวดเร็ว เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ใช้บริการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการทําวิจัยในกลุ่มผู้โดยสาร
ทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการวางแผนการให้บริการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการใช้บริการ 
  2.2 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน เช่น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคม  
เป็นต้น 
  2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่ําเส้นทางภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ทําการวิจัยจึงต้องศึกษาและ
ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเข้าใจถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งจะทําให้การออกแบบงานวิจัยสอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาดบริการ และผลวิจัย
ที่ได้รับมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ 
ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 

Service Marketing Mix Factors Affecting Customers’ Decisions on Choosing  
Car Care Service in Khao Rup Chang City Municipality, Songkhla 

คณัสนันท์  บางพระ1 ปาณิสรา  ถนนทิพย์2  พีรศักดิ์  เดชะ3 สุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง4 และ 
วาสนา  สุวรรณวิจิตร5 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา และ
เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา จ านวน 400 คน 
โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อครั้ง และ
มีสาเหตุส าคัญของการใช้บริการคาร์แคร์ต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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Abstract 
 

 The purpose of this study were to investigate factors in service marketing mix 
influencing customers’ decisions when choosing car care service in Khao Rup Chang City 
Municipality, Songkhla Province and to compare personal factors and consumer behavior 
that had influence on the decision of choosing  car care service. The survey of 400 people 
who used the service of car care in Khao Rup Chang City Municipality was conducted 
by an accidental sampling technique. The data were collected by questionnaires. 
The results indicated that consumers gave importance to the overall service 
marketing mix at a high level. Consumer decision making differed with age, education 
level, marital status, and income. Pricing and reasons for using service had significant 
impacts on the service marketing mix factor 
 
Keywords : Service Marketing Mix, Car care business, Consumer behavior 
 
บทน้า 
 ปัจจุบันรถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้มียอดรถยนต์
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ที่
มีการลดภาษีรถคันแรก จ านวน 100,000 บาท ตลอดจนการส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology car : Eco car) ท าให้ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในปี 2555 
ที่ผ่านมาสูงถึง 1,436,335 คัน (HEADLIGHT. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www. 
headlightmag.com) ซึ่งเป็นปีที่มียอดขายรถยนต์ของไทยสูงสุดในประวัติศาสตร์ 
 จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เป็นเมืองเศรษฐกิจของภาคใต้ มี
ประชากรอาศัยอยู่จ านวนมาก ทั้งที่เป็นประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและต่างจังหวัดที่เดินทางเข้า
มาประกอบอาชีพ หรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นต้น อันเนื่องมาจากมีปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลการจด
ทะเบียนรถยนต์ในจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 304,904 คัน (ส านักงานขนส่ง
จังหวัดสงขลา, 2557) ซึ่งมีท้ังรถใหม่และรถเก่าที่จ าเป็นจะต้องมีการบ ารุงรักษาเพ่ือยืดอายุการใช้งาน 
 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่มีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม เป็นเมืองมีประชากรอาศัยกันอย่าง
หนาแน่น โดยในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรจ านวน 38,767 คน (เทศบาลเมืองเขารูปช้าง, 2557) และ
ประชากรมีรถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากสถานการณ์การจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมง
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เร่งด่วน ระหว่างเวลา 07.00–08.30 น. และเวลา 16.00–17.30 น. โดยเฉพาะบริเวณห้าแยกเกาะยอ 
และสามแยกส าโรง 
 จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนรถยนต์ประกอบกับการใช้ชีวิตประจ าวันที่เร่งด่วนในปัจจุบัน
ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ที่มีรถยนต์ไม่มีเวลาที่จะดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ด้วยตัวเอง ส่งผลให้
ธุรกิจคาร์แคร์ (Car Care) มีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีผู้ประกอบการรายใหม่ให้ความ
สนใจในการเปิดกิจการเกี่ยวกับธุรกิจคาร์แคร์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากธุรกิจดังกล่าวไม่ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนักและไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานจ านวนมาก  และเป็นธุรกิจที่มี
ผลตอบแทนสูง อีกท้ังการเข้าสู่ธุรกิจท าได้ง่ายทั้งท่ีเป็นศูนย์บริการทั่วไปและในรูปของเฟรนไชส์ 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เพ่ือน าข้อมูลไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบริการคาร์แคร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ิมโอกาสและสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน
ของธุรกิจ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ธุรกิจคาร์แคร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจ
คาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจ
คาร์แคร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมือง 
เขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมือง
เขารูปช้าง จังหวัดสงขลา จ านวน 400 คน โดยใช้สูตรทางสถิติของคอแครน (Cochran) กรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 2. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค าถาม
เป็นชนิดปลายปิดและปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความคิดเห็นเพียง 1 ค าตอบ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ โดยค าถามเป็น
ชนิดปลายปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความคิดเห็นเพียง 1 ค าตอบ 
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  ตอบที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ โดยค าถามเป็นชนิดปลายปิด โดยเป็นค าถามแบบสเกลความส าคัญ ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความคิดเห็นเพียง 1 ค าตอบ 
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการธุรกิจคาร์แคร์ โดย
ค าถามเป็นชนิดปลายเปิด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่ าง ณ สถาน
ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  4.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นด าเนินการลงรหัส และประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
  4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   คณะผู้วิจัยได้ใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความต่างโดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test) 
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ทดสอบความต่างรายคู่โดยวิธีของ LSD 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์
ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา พบว่า 
 1. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีถ่ินที่อยู่อาศัยในต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-25,000 บาท และมีอาชีพรับราชการ/พนักงานของหน่วยของรัฐ 
 2. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการคาร์แคร์เฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน ใช้บริการ
ในเวลา 08.00-12.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์  ประเภทของรถที่ใช้เป็นรถเก๋ง  อายุการใช้งานรถอยู่
ระหว่าง 3-4 ปี  ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาร์แคร์เฉลี่ยต่อครั้งอยู่ระหว่าง 201 -400 บาท  สาเหตุ
ส าคัญที่สุดของการใช้บริการคาร์แคร์คือไม่มีเวลา  ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์คือป้าย
โฆษณา/สื่อต่าง ๆ และผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการล้าง อัด ฉีด บ่อยท่ีสุด 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ในเขต
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา พบว่าโดยภาพรวมมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (X = 3.96) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
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บุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
 4. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
  4.1 ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01, .01 และ .05 ตามล าดับ 
  4.2 ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านราคา ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01, .01, .01, .01, .01, .05 และ .05 ตามล าดับ 
  4.3 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านราคาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .05, .05 และ .01 ตามล าดับ 
  4.4 ผู้ใช้บริการที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4.5 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า 
  5.1 ผู้ใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อครั้งต่างกันให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .05, .05, .01 และ .01 ตามล าดับ 
  5.2 ผู้ใช้บริการที่มีสาเหตุส าคัญของการใช้บริการคาร์แคร์ต่างกัน ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, .01, .01, .01, .01, .01 และ .01 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์
ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัด
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สงขลา ด้านผลิตภัณฑ ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนาวดี  ชะลูดดง 
(2553) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านด้านพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้าน
ผลิตภัณฑ์ อันเนื่องจากผู้ใช้บริการมีความคาดหวังกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับจากการเข้ามา
รับบริการ 
 2. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมือง  
เขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เพทาย  เมืองมา (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ พบว่า ผู้ตอบตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการเดินทางที่สะดวกใน
ระดับมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักจะไม่มีเวลา จึงเลือกใช้บริการคาร์แคร์ที่สามารถเดินทาง
ได้สะดวก เช่น ใกล้สถานที่ท่ีท างาน ใกล้แหล่งเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
จังหวัดสงขลา ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ณภัทร  ศรียาภัย (2551) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เนื่องจากการส่งเสริมการตลาดจะเป็นสิ่งจูงใจให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการคาร์แคร์มากยิ่งข้ึน 
 4. ปัจจัยด้านบุคลากร  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 
ด้านบุคลากร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย  สิริจิตวัฒนา  ทากุ (2551) 
ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ที่ตั้งอยู่ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในด้านบุคลากรในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการจะให้ความส าคัญกับความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน ตลอดจนการให้ความ
ใส่ใจกับผู้เข้ารับบริการ 
 5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ใช้บริการให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจคาร์แคร์ในเขต
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิลาสินี นาคบุตร (2551)  ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการเลือกใช้บริการดูแลรักษารถยนต์ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  เนื่องจากผู้ใช้บริการให้
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ความส าคัญกับสถานที่บริการที่ต้องมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีห้องรับรองลูกค้า 
ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัย 
 6. ปัจจัยด้านกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
จังหวัดสงขลา ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพทาย  
เมืองมา (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ 
พบว่า ผู้ตอบตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านกระบวนการในระดับมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการ
ให้ความส าคัญกับกระบวนการรับรถจนถึงกระบวนการส่งมอบรถ เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยและ
ความถูกต้องของรถก่อนใช้บริการและหลังรับบริการ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจ
คาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการที่มีค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อครั้ง และมีสาเหตุส าคัญของการใช้บริการคาร์แคร์ต่างกัน ให้ความส าคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ในธุรกิจ 
  ผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์และผู้สนใจที่จะด าเนินกิจการคาร์แคร์สามารถน า
ผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงหรือเปิดกิจการธุรกิจคาร์แคร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ดังนั้นกิจการควรจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ใช้บริการและกลับมาใช้บริการซ้ า 
  1.2 ด้านราคา  ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ให้บริการ  
ดังนั้นกิจการควรรักษามาตรฐานการคิดค่าบริการที่เหมาะสมในแต่ละส่วนของบริการ มีป้ายบอกราคา
ค่าบริการที่ชัดเจนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการแจ้งค่าบริการล่วงหน้ากรณีมีการปรับขึ้น
ราคา 
  1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับการคมนาคมสะดวก
และท าเลที่ตั้งมีความเหมาะสม ดังนั้นกิจการควรให้ความส าคัญกับการเรื่องท าเลที่ตั้ ง เช่น ตั้งอยู่
แหล่งชุมชน แหล่งเศรษฐกิจ ห้างสรรพสินค้า หรือมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถเดินทางไปใช้บริการได้
สะดวก ตลอดจนมีการขยายเวลาการให้บริการ เช่น เวลา 08.00-19.00 น. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้ารับบริการได้หลังจากเลิกงาน 
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  1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับการมีบริการเช็คลมยางฟรี
ส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท  ดังนั้นกิจการควรให้ความส าคัญกับการตรวจสอบลมยางให้กับ
ผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการบางคนไม่มีเวลาหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลลมยางรถ ซึ่งบริการ
ดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการได้ 
  1.5 ด้านบุคลากร  ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับความกระตือรือร้นและความเต็มใจ
ในการให้บริการ  ดังนั้นกิจการควรที่จะพัฒนาและปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริการด้วยใจที่
รักงานบริการ (Service mind) แสดงออกให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ 
  1.6 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับพ้ืนที่จอดรถ
เพียงพอและเข้าออกสะดวก  ดังนั้นกิจการควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1.6.1 ควรจัดสถานที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าออกได้สะดวก เช่น จัดให้มีพนักงาน
คอยอ านวยความสะดวกในการเข้าออกของรถท่ีมาใช้บริการ 
   1.6.2 ควรจัดสถานที่หรืออาคารส าหรับจอดรถที่มาใช้บริการให้เพียงพอ 
ตลอดจนมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ 
   1.6.3 ควรมีระบบบ าบัดน้ าเสียจากร้านก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
  1.7 ด้านกระบวนการ  ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนส่งมอบรถ  ดังนั้นกิจการควรให้ความส าคัญการตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องของรถที่เข้า
มาใช้บริการตั้งแต่กระบวนการรับรถ จนถึงกระบวนการส่งมอบรถ เช่น การตรวจสอบทรัพย์สิน รอย
ขีดข่วน ฯลฯ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้บริการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์
ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เท่านั้น ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาลูกค้าที่ใช้
บริการธุรกิจคาร์แคร์ในเขตอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ให้บริการของทางศูนย์บริการคาร์แคร์ 
  2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับด้านความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการ  
ตลอดจนความต้องการที่อยากให้ศูนย์บริการคาร์แคร์เพ่ิมเติมการให้บริการ เพ่ือจะน าผลที่ได้มาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.3 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืน เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการหรือเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ที่ต้องการเปิดศูนย์บริการคาร์แคร์ครั้งต่อไป 
  2.4 ผู้วิจัยควรเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ลูกค้าเชิงลึกโดยตรง  เนื่องจากการตอบ
แบบสอบถามอย่างเดียวท าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรงด้วย 
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ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
บ้านทุ่งเลียบ อ้าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

The Level of Satisfaction of service by Ban Tung Leab Credit Union, 
Kongra District, Phatthalung Province  

รัยฮานะฮ์ สลีฟิน1, สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์2 และวันฉัตร สุวรรณโน3 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านสมาชิกภาพ และ

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
และลักษณะสมาชิกภาพของสมาชิก ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หน่วยการศึกษา คือ สมาชิก จาก
การสุ่มตัวอย่าง 350 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ เก็บรวบรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการพรรณนาข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยค่า t-test และ F-test 

ผลการศึกษา 1) สมาชิกโดยส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา สมรสแล้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางเป็นหลัก มีรายได้ต่อเดือน 5001-10000 บาท 
มีจ านวนหุ้นไม่เกิน 100 หุ้น การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า เป็นสมาชิกมาไม่เกิน 5 ปี มีจ านวนเงิน
ฝากไม่เกิน 8,000 บาท และส่วนมากไม่กู้เงินกับสหกรณ์ฯ ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ใน
ระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน และ (2) ระดับความพึงพอใจของสมาชิกมีความแตกต่างกันจ าแนกตาม ปัจจัย
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวนหุ้น การร่วมกิจกรรม จ านวนเงินฝาก และจ านวน
เงินกู ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค้าส้าคัญ : ความพึงพอใจ, หลักการสหกรณ์, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ 
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Abstract 
This study had two objectives: (1) to study the personal characteristics, the 

membership information of credit union and satisfaction levels of service and (2) to 
compare the level of satisfaction of members by personal characteristics and 
membership information. It was organized quantitative research. The unit study was a 
member of the credit union, conducted a study of 350 samples size. The collected 
data using a questionnaire which was developed by the researchers and used 
accidental sampling technic. The statistics used in the descriptive information 
included frequency, percentage, average, and standard deviation. The hypotheses 
were tested by t-test and F-test.  

The study found that (1) most of the members are female, aged between 41- 
50 years old, graduated from elementary school, married, and self-employed farmers 
with a monthly income of 5,001-10,000 baht, less than 100 of them participate 
regularly without loan at a minimum of 5 years, with a total deposit of less than 
8000 baht. The members were satisfied with the service of the credit union at a high 
level in all aspects. And (2) the level of satisfaction of their differences by gender, 
education level, occupation, monthly income, activity, deposits, and loans 
statistically significant. 

Keywords : Satisfaction, cooperative principles, Credit Unions Ban Thung Lieb 
 

บทน้า 
สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจประเภทหนึ่ง จัดเป็นธุรกิจแบบพิเศษคือด าเนินงานโดยยึดหลักความ

ร่วมมือของสมาชิก ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสามัคคีและความสมัครใจตามระบอบประชาธิปไตย 
แนวความคิดและอุดมการณ์ที่ส าคัญ อันเป็นเป้าหมายหลักคือ การสร้างความตระหนักให้สมาชิกรู้จัก
ออม อดทน รักความก้าวหน้าจึงเป็นเสมือนธนาคารของสมาชิก สหกรณ์จัดให้มีบริการในรูปแบบต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิกและเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ ซึ่งมีส่วนสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่
ครอบครัวและสมาชิก เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป  

สหกรณ์มีอยู่  7 ประเภท ดังนี้ คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์บริการ 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งสหกรณ์แต่ละประเภท
ได้เอ้ืออ านวยประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ (กรมส่งเสริม
สหกรณ,์ 2548) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีการขยายตัวและเป็นที่นิยมของสมาชิกมากขึ้น มีพัฒนาการ
ที่น่าสนใจ เป็นสหกรณ์ส าหรับผู้ที่มีรายได้ประจ าโดยทั่วไปที่ต้องการพ่ึงตนเองด้วยการออมทรัพย์เป็น
ประจ า และช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการให้กู้ยืมเมื่อคราวจ าเป็น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตั้งขึ้นทั่วไป
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ทั้งในหน่วยงานราชการ โรงงาน บริษัท สถานศึกษา หรือชุมชนต่าง ๆ (ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
แห่งประเทศไทย, 2521) 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จึงเป็นเสมือนธนาคารของสมาชิก เพราะทุกคนสามารถจะใช้บริการใน
การน าเงินมาฝากสะสม และในยามที่มีปัญหาความเดือดร้อนจ าเป็นต้องใช้เงินก็สามารถจะกู้ยืมเงิน
จากสหกรณ์ได้ และหากสมาชิกต้องการที่จะเข้าไปบริหารกิจการสหกรณ์ ก็สามารถเสนอตนเองให้
เพ่ือนสมาชิกเลือกตั้งเข้าไปเป็นกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนงานให้
สหกรณ์เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกได้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็นของสมาชิกโดยแท้จริง 
บริหารโดยสมาชิกและการท ากิจการทุกอย่างเพ่ือไห้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ตามอุดมการณ์
และ แนวความคิดของระบบสหกรณ์ที่ต้องการช่วยให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนดีขึ้นจนสาม
รถท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขได้ด้วยการประหยัด การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  

สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเลียบ จ ากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2545 ระยะเวลาใน
การด าเนินการถึงปัจจุบันรวม 28 ปี ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทุกประเภทรวม 2 ,699 คน เงินทุน
ด าเนินงานประมาณ 200 ล้านบาท จึงนับว่าเป็นสหกรณ์หนึ่งที่มีความเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ อ.กงหรา จ.พัทลุง มีการให้บริการ
หลายรูปแบบโดยมีการให้บริการในรูปแบบดังนี้ การให้บริการทางด้านการเงินทุกรูปแบบให้กับ
สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ การรับสวัสดิการก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะได้รับหลังจากที่เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ส่วนที่เพ่ิมขึ้นมาคือการช าระค่าสินค้า โดยที่มีการท าสัญญาผ่อนกับสหกรณ์
ตามระยะเวลาที่สหกรณ์ก าหนดให้ช าระคืน จึงท าให้มี ระบบการให้บริการที่หลากหลาย ท าให้สมาชิก
เลือกการให้บริการได้หลายรูปแบบ (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ, 2550)  

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์สมาชิกและพนักงานเบื้องต้นพบว่า การใช้บริการดังกล่าวใน
บางด้านยังไม่เป็นที่พึงพอใจมากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการของสหกรณ์ ใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
ด้านสมาชิกภาพ และระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านทุ่งเลียบ อ าเภอ
กงหรา จังหวัดพัทลุง และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิกจ าแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะสมาชิกภาพ 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยก าหนด
แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 1 ) ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 2) ความหมายของความพึงพอใจ 3) หลักการของสหกรณ์ 4) สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ 5) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และ 6) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สหกรณ ์ 
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วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษานี้คือ สมาชิกของสหกรณ์ จ านวน 2699 คน และกลุ่มตัวอย่างคือ

สมาชิก โดยมีขนาดตัวอย่างเป็น 350 คน ซึ่งได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ 
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านสมาชิกภาพ ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านทุ่งเลียบ อ.กงหรา จ.พัทลุง หาคุณภาพเครื่องมือโดยวิธีการวิเคราะห์
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง .67–1.00 และมีค่าดัชนีความเที่ยง .70-.90 

3. วิธีการวิเคราะห์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดย ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสมาชิกภาพใช้

สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิง t-test 
และ F-test เพ่ือทดสอบสมติฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านสมาชิกภาพ และระดับความพึงพอใจในการใช้

บริการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านทุ่งเลียบ อ.กงหรา จ.พัทลุง พบว่า สมาชิกโดยส่วนมาก เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สมรสแล้ว ประกอบอาชีพเกษตรกร
สวนยางเป็นหลัก มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีจ านวนหุ้นต่ ากว่า 100 หุ้น การเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นประจ า มีอายุการเป็นสมาชิกต่ ากว่า 5 ปี มีจ านวนเงินฝากไม่เกิน 8 ,000 บาท และ
ส่วนมากไม่ได้กู้เงินกับสหกรณ์ฯ  

ผลการศึกษา ความพึงพอใจในการใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านทุ่งเลียบ อ.กงหรา จ.
พัทลุง สมาชิกพึงพอใจการให้บริการในด้านการเข้าถึงลูกค้ามากที่สุด โดยที่มีความพึงพอใจในด้าน
เวลาเปิด-ปิด ให้บริการที่เหมาะสมและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
ความน่าเชื่อถือ โดยที่มีความพึงพอใจในด้านการให้บริการตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้มากที่สุด 
ด้านต่อมาคือด้านความสามารถบุคลากรที่ให้บริการ โดยที่มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหรือสมาชิกมากที่สุด ล าดับที่ 4 คือความมั่นใจ
ในการบริการ โดยที่มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุด ต่อมาคือด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า โดยที่มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการตรงตามเวลามากที่สุด และ
สุดท้ายด้านการติดต่อสื่อสาร โดยที่มีความพึงพอใจในด้านเปิดโอกาสให้ซักถาม และยินดีตอบข้อ
ซักถามมากที่สุด (รายละเอียดดังตารางที ่1)  
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ตารางที ่1 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 

การให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
 ̅      

การเข้าถึงลูกค้า 4.14 0.63 
ความน่าเชื่อถือ 4.06 0.63 
ความสามารถบุคลากรที่ให้บริการ 4.05 0.66 
ความมั่นใจในการบริการ 4.05 0.73 
การสนองตอบต่อลูกค้า 3.99 0.70 
การติดต่อสื่อสาร 3.98 0.70 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสหกรณ์จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยสมาชิกภาพ (ดังตารางที ่2) พบว่า  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ สมาชิกท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในในการใช้บริการสหกรณ์ด้านความสามารถ

บุคลากรที่ให้บริการด้านความน่าเชื่อถือและด้านความมั่นใจในการบริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 และ .01 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา สมาชิกที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในในการใช้บริการ
สหกรณ์ด้านความมั่นใจในการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

อาชีพ สมาชิกท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในในการใช้บริการสหกรณ์ด้านการเข้าถึง
ลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมั่นใจในการบริการ และด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่ด้านความสามารถ
บุคลากรที่ให้บริการพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามล าดับ  

รายได้ สมาชิกท่ีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความพึงพอใจในในการใช้บริการสหกรณ์ด้าน
ความสามารถบุคลากรที่ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความมั่นใจในการบริการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .05 และ .01 ตามล าดับ  

ในขณะที่ อายุและ สถานภาพสมรส พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 
เพศ - - * ** ** - 
อายุ - - - - - - 
ระดับการศึกษา - - - - * - 
สถานภาพสมรส - - - - - - 
อาชีพ ** ** * ** ** ** 
รายได้ต่อเดือน - - * * ** - 
จ านวนหุ้น - - - - * * 
การร่วมกิจกรรม - - - - ** ** 
อายุการเป็นสมาชิก - - - - - - 
จ านวนเงินฝาก ** ** - * ** ** 
จ านวนเงินกู ้ - - - * - - 

หมายเหตุ:  **  หมายถึง ความพึงพอใจต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 *    หมายถึง ความพึงพอใจต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                     
 -     หมายถึง ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

 

ปัจจัยด้านสมาชิกภาพ 
จ้านวนการถือหุ้น สมาชิกที่มีจ านวนหุ้น แตกต่างกันมีความพึงพอใจในในการใช้บริการ

สหกรณ์ด้านความมั่นใจในการบริการ และการตอบสนองต่อลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

การร่วมกิจกรรม สมาชิกที่มีการร่วมกิจกรรมแตกต่างกันมีความพึงพอใจในในการใช้บริการ
สหกรณ์ด้านความมั่นใจในการบริการ และการตอบสนองต่อลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

จ้านวนเงินฝาก สมาชิกที่มีจ านวนเงินฝากแตกต่างกันมีความพึงพอใจในในการใช้บริการ
สหกรณ์ ด้านการเข้าถึงลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความมั่นใจในการบริการ และด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่ด้านความน่าเชื่อถือมี
ความพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จ้านวนเงินกู้ สมาชิกที่มีจ านวนเงินกู้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในในการใช้บริการสหกรณ์
ด้านความน่าเชื่อถือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ในขณะที่ อายุการเป็นสมาชิก พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่า สหกรณ์มีปัญหาเรื่องระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ ในบาง

ประเด็น เพ่ือให้สมาชิกมีความพึงพอใจในการใช้บริการสหกรณ์ และเป็นแนวทางในการแก้ไขและ
พัฒนาในการใช้บริการสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ อ.กงหรา จ.พัทลุง ดังนี้ 

1) จากการวิจัยพบว่าสมาชิกมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการด้านที่ (6) การตอบสนอง
ต่อลูกค้าในระดับต่ าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสหกรณ์ควรศึกษาถึงสาเหตุทั้งจากทางสมาชิกและเจ้าหน้าที่
เพ่ือวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2) จากผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจในการใช้บริการมีความแตกต่างกันในทุกด้าน
เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสมาชิกภาพ ดังนั้น ผู้บริหารสหกรณ์ควรน าผลการวิจัย
ครั้งนี้ไปวางแผนการให้บริการ โดยมุ่งเน้นไปในกลุ่มที่มีระดับความพึงพอใจน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน 

3) เนื่องจากการด าเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในภาพรวมยังไม่เป็นที่เชื่อมั่นของ
ประชาชนมากนัก ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาถึงความเชื่อมั่นต่อการด าเนินของสหกรณ์
ประเภทนี้ 
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ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด้าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ของสหกรณ์    
เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ อ้าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

Members’ Satisfaction to the Principle of the Cooperative Operating of 
Ban Tung Leab Credit Union, Kongra District, Phatthalung Province  

อาธิดา ส าเร1 สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์2 และวันฉัตร สุวรรณโน3 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกภาพ และระดับ
ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ 
และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์
จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะสมาชิกภาพของสมาชิก ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ หน่วย
ศึกษาคือ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ ศึกษาจากตัวอย่างขนาด 350 คน สุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ เก็บรวบรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการพรรณนา
ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย
ค่า t-test และ F-test 

 ผลการศึกษา (1) สมาชิกโดยส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สมรสแล้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางเป็นหลัก มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 
มีจ านวนหุ้นต่ ากว่า 100 หุ้น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า เป็นสมาชิกต่ ากว่า 5 ปี มีจ านวนเงินฝากไม่
เกิน 8,000 บาท และส่วนมากได้กู้เงินสหกรณ์ ระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงาน อยู่
ในระดับมากท้ัง 7 ด้าน และ (2) ระดับความพึงพอใจของสมาชิกมีความแตกต่างกันจ าแนกตามปัจจัย
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การร่วมกิจกรรม อายุการเป็นสมาชิก จ านวนเงินฝาก 
และจ านวนเงินกู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค้าส้าคัญ: ความพึงพอใจ, หลักการสหกรณ์, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ 
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Abstract 
This study had three objectives: (1) to study the personal characteristics, the 

membership information, and the satisfaction level of the operating cooperatives 
principles of credit union and (2) to compare the level of satisfaction of members by 
personal characteristics and membership information. It was organized quantitative 
research. The unit study was a member of the credit union, conducted a study of 
350 samples size. The collected data using a questionnaire which was developed by 
the researchers and used accidental sampling technic. The statistics used in the 
descriptive information included frequency, percentage, average, and standard 
deviation. The hypotheses were tested by t-test and F-test.  

The study found (1) The study found that (1) most of the members are 
female, aged between 41- 50 years old, graduated from elementary school, married, 
and self-employed farmers with a monthly income of 5,001-10,000 baht, less than 
100 of them participate regularly without loan at a minimum of 5 years, with a total 
deposit of less than 8000 baht. and no loan. Members were satisfied with the 
operation of the credit union at a high level in all aspects. And (2) the level of 
satisfaction of their differences by gender, education level, occupation, monthly 
income, activity, duration of membership, deposits, and loans statistically significant. 

Keywords : Satisfaction, cooperative principles, Credit Unions Ban Thung Lieb 
 

บทน้า 
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้ระบบการ

ด าเนินงานปรับตัวไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการด าเนินงาน โดยการปรับปรุงกลไกภาครัฐ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศ แต่การ
ด าเนินงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นไม่เพียงพอและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้การ
ด าเนินงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนยังคงด าเนินการไปโดยขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกการ
ด าเนินงานแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนระเบียบ
กลไกใหม่ รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับชุมชน และ
ระดับประเทศ โดยให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2549) 
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สหกรณ์ได้ถือก าเนิดขึ้นในประเทศไทยจวบจนปัจจุบันนี้ ผลการด าเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ ได้สร้างความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจให้แก่สมาชิก จนท าให้จ านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิก 
ปริมาณเงินทุน และผลก าไรของสหกรณ์เพ่ิมขึ้นทุกปี (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มุ่งหวังช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
โดยมุ่งให้เกิดความสุข ความเจริญในทางเศรษฐกิจ และมีเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาคน สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ เป็นสหกรณ์หนึ่งที่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนในหมู่บ้านทุ่งเลียบ อ าเภอกงหรา จังหวัด
พัทลุง มีระยะเวลาในการด าเนินการถึงปัจจุบันร่วม 30 ปี ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทุกประเภทรวม 
2,699 คน เงินทุนด าเนินงานประมาณ 200 ล้านบาท จึงนับว่าเป็นสหกรณ์หนึ่งที่มีการเจริญเติบโต
อย่างก้าวกระโดดและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ ยึดหลักการ
ท างานโดยสมาชิกเป็นผู้ใช้บริการและสหกรณ์เป็นผู้สนองบริการ และได้มีการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ มากมาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคน กิจกรรมหลักของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านทุ่งเลียบได้ปฏิบัติอยู่ คือ การส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ การรับฝากเงินจากสมาชิก การให้
สมาชิกกู้เงินตามความจ าเป็น และการจัดสวัสดิการเพ่ือหลักประกันทางสังคมแก่สมาชิก ( สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จ ากัด, 2557) 

 ซึ่งจะเห็นได้จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้สถาบันการเงินและธนาคารหลาย
แห่งประสบปัญหาถึงข้ันไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ แต่ผลที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านทุ่งเลียบพบว่า มีเงินไหลเข้าสู่ระบบของสหกรณ์เป็นจ านวนมาก ดังนั้นสมาชิกของสหกรณ์เครดิต
บ้านทุ่งเลียบจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงสหกรณ์ให้สามารถยืนหยัดได้และตั้งอยู่
ได้มาจนถึงทุกวันนี้ (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จ ากัด, 2557) จากการสัมภาษณ์สมาชิกพบว่า 
การที่สหกรณ์มีงบประมาณในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น หลักการด าเนินงานของสหกรณ์
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของสมาชิกมากนัก จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านสมาชิกภาพ และระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
การด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ อ าเภอกงหรา จังหวัด
พัทลุง และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและ
ลักษณะสมาชิกภาพของสมาชิก 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยก าหนดแนวทาง
ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 1) ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจ 2) การด าเนินงานเพ่ือสร้างความพึงพอใจของสหกรณ์ 3) หลักการสหกรณ์ 4) ประวัติการ
สหกรณ์ 5) ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และ 6) ประวัติของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านทุ่งเลียบ  
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วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบอ าเภอกงหรา 

จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีจ านวน 2,699 คน ค านวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ได้ขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 350 ตัวอย่าง ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  

 
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบออกเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านสมาชิกภาพ และส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อการด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ หาคุณภาพเครื่องมือโดยวิธีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง .67–1.00 และมีค่าดัชนีความเท่ียงอยู่ระหว่าง .80-.91 

3. วิธีการวิเคราะห์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสมาชิกภาพ ใช้

สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ และความถี่ ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานตามหลักการ
สหกรณ์ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิง t-test และ F-test เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสมาชิกภาพของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บ้านทุ่งเลียบ อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พบว่า สมาชิกโดยส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41- 
50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สมรสแล้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางเป็นหลัก มีรายได้
ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีจ านวนหุ้นต่ ากว่า 100 หุ้น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า มีอายุการ
เป็นสมาชิกต่ ากว่า 5 ปี มีจ านวนเงินฝากไม่เกิน 8,000 บาท และไม่มีจ านวนเงินกู ้

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
การด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง พบว่า 
สมาชิกพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านการเข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกัน
ฐานะทางสังคมมากที่สุด หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย พบว่า สมาชิก
พึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านการเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกผู้แทนเข้าไปบริหาร
และด้านการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกันมากที่สุด หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกิจของสมาชิก พบว่า สมาชิกพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านการให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุนซื้อหุ้นสหกรณ์อย่างเท่าเทียมกันและด้านการให้สมาชิกได้รับ
ผลตอบแทนตามจ านวนหุ้นมากที่สุด หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ พบว่า 
สมาชิกพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านสหกรณ์เป็นองค์กรที่พ่ึงพาตนเองและ
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ปกครองตนเองและด้านสหกรณ์ก าหนดให้สมาชิกออกเสียงด้วยตัวของสมาชิกเองมากที่สุด หลักการที่ 
5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ พบว่า สมาชิกพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้าน
ความสะดวกรวดเร็วของการให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากที่สุด หลักการที่ 6 การร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ พบว่า สมาชิกพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านสหกรณ์สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้มากที่สุด และหลักการที่  7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน พบว่า 
สมาชิกพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านสหกรณ์มีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน
มากที่สุด (ดังตารางที ่1) 
 

ตารางที ่1  ระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ 
 

หลักที่ หลักสหกรณ์ ระดับความพึงพอใจ 
 ̅      

1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 4.07 0.65 
2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 4.09 0.66 
3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 4.07 0.69 
4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 4.09 0.65 
5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ 4.09 0.67 
6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 4.01 0.64 
7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน 4.10 0.67 

 

ผลการเปรียบเทียบระดับพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และ
ข้อมูลด้านสมาชิกภาพของสหกรณ์ เป็นดังต่อไปนี้ (ตารางที ่2)  
 

ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรต้น หลักการท่ี 1 หลักการท่ี 2 หลักการท่ี 3 หลักการท่ี 4 หลักการท่ี 5 หลักการท่ี 6 หลักการท่ี 7 
เพศ - - - * * * - 
อายุ - - - - - - - 
ระดับการศึกษา * * * ** ** ** - 
สถานภาพสมรส - - - - - - - 
อาชีพ ** ** ** ** ** * * 
รายได้ต่อเดอืน * - - ** * ** * 
จ านวนหุ้น - - - - - - - 
การร่วมกิจกรรม ** * - * - - - 
อายุการเป็นสมาชิก ** - - - - - - 
จ านวนเงนิฝาก * ** ** ** ** ** * 
จ านวนเงนิกู ้ ** - * * - - - 

หมายเหต:ุ **  หมายถึง ความพึงพอใจตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
         *   หมายถึง ความพึงพอใจตา่งกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       -    หมายถึง ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ พบว่า สมาชิกที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์

ด้านการปกครองตนเองและความอิสระ ด้านการศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ และด้านการร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ระดับการศึกษา พบว่า สมาชิกที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ด้านการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง ด้านการควบคุมโดย
สมาชิกตามหลักประชาธิปไตย ด้านการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ด้านการปกครองตนเองและความเป็นอิสระด้านการศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ และ
ด้านการร่วมมือระหว่างสหกรณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อาชีพ พบว่า สมาชิกที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามหลักการ
สหกรณ์ด้านการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง ด้านการควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก
ประชาธิปไตย ด้านการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก ด้านการปกครองตนเองและความเป็น
อิสระ ด้านการศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ และด้านการเอื้ออาทรต่อชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รายได้ต่อเดือน พบว่า สมาชิกที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ด้านการปกครองตนเองและความเป็นอิสระ และด้านการร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
ด้านการศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ และด้านการเอ้ืออาทรต่อชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05   

ในขณะที่อายุ และสถานภาพสมรส พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ 

ปัจจัยด้านสมาชิกภาพ 
การร่วมกิจกรรม พบว่า สมาชิกที่มีการร่วมกิจกรรมแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ด้านการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง ด้านการควบคุมโดย
สมาชิกตามหลักประชาธิปไตย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการปกครองตนเองและ
ความเป็นอิสระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อายุการเป็นสมาชิก พบว่า สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ด้านการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

จ้านวนเงินฝาก พบว่า สมาชิกที่มีจ านวนเงินฝากแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามหลักการสหกรณ์ ด้านการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย ด้านการมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกิจของสมาชิก ด้านการปกครองตนเองและความเป็นอิสระ ด้านการศึกษา ฝึกอบรมและ
สารสนเทศ ด้านการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการเป็น
สมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง และด้านการเอ้ืออาทรต่อชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จ้านวนเงินกู้ พบว่า สมาชิกที่มีจ านวนเงินกู้แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
หลักการสหกรณ์ด้านการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ด้านการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก และด้านการปกครองตนเองและความเป็นอิสระ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ในขณะที่จ านวนหุ้น พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการด าเนินงานตามหลักการสหกรณ ์
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่า สหกรณ์มีปัญหาเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานตาม

หลักการสหกรณ์ในบางประเด็น ดังนั้นสหกรณ์ควรมุ่งเน้นการพัฒนาในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1) จากการวิจัยพบว่าสมาชิกมีระดับความพึงพอใจในการด าเนินงานของสหกรณ์ในหลักการ

ที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในระดับต่ าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสหกรณ์ควรมีการสื่อสารถึงบทบาท 
และความจ าเป็นของสหกรณ์ในด้านนี้ให้สมาชิกเข้าใจและเกิดความมั่นใจในการด าเนินการต่อไป 

2) จากผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจในการด าเนินงานตามหลักสหกรณ์มีความ
แตกต่างกันในทุกด้านเมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสมาชิกภาพ ดังนั้น ผู้บริหาร
สหกรณ์ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่
ของสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นไปในกลุ่มที่มีระดับความพึงพอใจน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน 

3) เนื่องจากการด าเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในภาพรวมยังไม่เป็นที่เชื่อมั่นของ
ประชาชนมากนัก ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาถึงความเชื่อมั่นต่อการด าเนินของสหกรณ์
ประเภทนี้ 
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สภาพเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

Economic situation of Myanmar migrant workers in Muang, Songkhla  

ธงชัย  โค่ยเซ่ง1 และเปรมภาว์ ด้วงทอง2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ในด้านสภาพความเป็นอยู่ รายรับ -รายจ่าย และสวัสดิการ รวมถึงปัญหา
เศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยท าการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 300 คน ที่เป็นแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เฉพาะในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการสุ่มแบบเจาะจง โดยสอบถามแรงงานในภาคการก่อสร้างเท่านั้น  
ผลการศึกษาในส่วนข้อมูลทั่วไป พบว่ามีแรงงานข้ามชาติเพศชายมากกว่ าเพศหญิง ช่วงอายุอยู่ในวัย
ท างานคืออายุระหว่าง 15–44 ปี นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการเข้าฝึกทักษะฝีมือแรงงาน 
และเดินทางเข้ามาโดยนายหน้า ส าหรับสาเหตุที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยคือ ต้องการมาหางาน
ท า ในส่วนด้านสภาพเศรษฐกิจพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 9,000 บาทต่อเดือน และทุกคนมี
รายจ่ายต่ ากว่า 4,000 บาทต่อเดือน ด้านสวัสดิการมีจ านวนแรงงานเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากการท างาน ด้านสภาพปัญหาพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการปัญหา
อาชญากรรม การจัดการด้านสุขาภิบาล ความสะอาดและความปลอดภัยของที่พักอาศัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีความสัมพันธ์ที่ดีมากที่สุดต่อนายจ้าง และพึงพอใจต่อสภาพสังคมมาก และสภาพปัญหา
อ่ืน ๆ จัดอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
ค้าส้าคัญ : แรงงานข้ามชาติ, แรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร,์ สภาพเศรษฐกิจ  
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Abstract 

   The research method with the purpose of studying the economic conditions 
of Myanmar migrant workers in Amphoe Muang , Songkhla province. The details are 
all about livelihood, income and expenses, welfare and economic issues by studying 
of representative sample of 300 Myanmar migrant workers in Amphoe Muang , 
Songkhla province and in the construction sector only. From the general study, it 
found that there are more male than female worker. They are between 15-44 years 
old, Buddhist, Most have never been trained the formal labour skill and they have 
been brought by others. The important reasonmigrating to Thailand is looking for 
work. From the economic study, it found that most the migrate workers get the 
monthly income more than 9,000 baht and spend less than 4,000 baht per month. 
For the medical fee, there are only half of them getting welfare benefit. 

Moreover, the research found that the current situation has several problem 
as follows, Crime management, Public health management, Sanitary and cleanliness 
of accommodation and safety in moderate level. The migrants have a really good 
relationship with their employer and satisfy in living here in high level. The other 
issue is in the least.  

          
Keywords : Migrants, Myanmar migrant workers, economic situations   
 
บทน้า 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน ที่มีแรงงานจากสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์หรือในอดีตคือ ประเทศพม่า มาอาศัยอยู่เพ่ือหางานท าเป็นจ านวนมาก โดยมี
สถานภาพทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีผลต่อการชี้วัดทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทยในแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จากสถิติของกรมจัดหางาน 
กระทรวงแรงงานในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายประมาณ 
1.3 ล้านคน (ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2554)  ในจ านวนนี้เป็นชาวเมียนมาร์ถึงร้อยละ 82 และ
จากข้อมูลสถิติของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ของส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าว  พบว่ามีแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยโดยแยกเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานโดยถูก
กฎหมายจ านวน 493,792 คน และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท างาน จ านวน 420,852 คน 
เป็นชนกลุ่มน้อย จ านวน 24,618 คน และประเทศเพ่ือนบ้านที่ประกอบด้วย พม่า ลาว และกัมพูชา 
จ านวน 396,234 คน ในการเข้ามาหางานท าของแรงงานต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย  
โดยมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในด้านข้อดีคือ การที่นายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวเพ่ือนทดแทน
แรงงานไทยในส่วนที่ขาดแคลนได้ และสามารถจ้างแรงงานได้ในราคาที่ถูกกว่าแรงงานไทย  ส่วน



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

262 
 

ข้อเสียคือ จะท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัด ได้แก่ปัญหาในด้านค่าจ้างที่ต่ า ซึ่งจะมีผล
ต่อการปรับลดโครงสร้างค่าจ้างแรงงานภายในประเทศ ในขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้า
มาหางานท าในประเทศไทย มักจะประสบกับปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ
เข้ามาหางานท าอย่างผิดกฎหมาย มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมและถูกละเมิดสิทธิแห่งความเป็น
มนุษย์ได้ง่าย ทั้งภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องก าลังให้ความสนใจ  ส่วนใหญ่แล้วแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ
เข้ามาหางานท าโดยผิดกฎหมายจะถูกจ้างงานในธุรกิจก่อสร้างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่งานรับจ้าง
ทั่วไป และงานที่ใช้แรงงานหนัก เนื่องจากเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีอัตราค่าจ้างต่ า  และหา
แรงงานไทยมาท างานลักษณะเช่นนี้ได้ยาก  เพราะแรงงานไทยให้ความนิยมในการท างานโรงงาน
อุตสาหกรรม  หรือเป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนมากกว่า (เวนิกา คันธี, 2554) 

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งในภาคใต้ ที่มี
รากฐานทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกในหลายพื้นท่ี หลายสาขา และมีความสัมพันธ์ในเชิงสังคมอย่างเข้มแข็ง 
ในขณะที่เป็นแหล่งทรัพยากรส าคัญ และมีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับในทุกด้าน การประกอบธุรกิจที่มี
หลายระดับ ซึ่งต่างก็มีบทบาทที่โดดเด่นแตกต่างกันไป เช่น อุตสาหกรรมยางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจการค้าและกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว 
ก่อสร้างและที่เก่ียวเนื่อง รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมประมง แพปลาต่างๆ ซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เป็นกลุ่มที่
มีบทบาททางสังคมในด้านของการจ้างงานซึ่งเป็นทั้งการจ้างงานในพ้ืนที่ และการดึงดูดแรงงานจาก
ต่างพ้ืนที่และรวมถึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่สงขลาเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจ
ที่จะท าการศึกษาถึงลักษณะทั่วไปและสภาพเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติที่มาจากสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ รวมถึงปัญหาของแรงงานข้ามชาติที่มาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกับผู้สนใจศึกษาและหน่วยงานต่างๆ สามารถ
น าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ รวมถึงสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือให้
เกิดผลดีต่อสภาพทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้านสภาพความเป็นอยู่ รายรับ -รายจ่าย และสวัสดิการ ปัญหา
เศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็น
แรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเขต อ.เมือง จ.สงขลา จ านวน 300 คน โดย
อ้างอิงข้อมูลจากส านักบริหารแรงงานต่างด้าว ที่รับอนุญาตการท างาน จ าแนกตามลักษณะการเข้า
เมือง ประเภทคนต่างด้าว จ านวนคน แยกเพศ หน่วยนับคน/ต าแหน่ง ของเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งเป็น
ข้อมูลล่าสุด จะค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก วิธีคิดของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ณ ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 6 
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ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่อง สภาพเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ในเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 300 ชุด เสนอ
ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

(n=300) 
หัวข้อ ความถี่ ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 

 
199 

 
66.3 

     หญิง 
     รวม 

อายุ 

101 
300 

33.7 
100.0 

 
     ต่ ากว่า 15 ปี 3 1.0 
     15-24 ปี 37 12.3 
     25-34 ปี 
     35-44 ปี 

     รวม 
ศาสนา 
     พุทธ 
สถานะภาพ 
     โสด 
     สมรส 

รวม 
ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     ไม่ได้รับการศึกษา 

รวม 

151 
109 
300 

 
300 

 
165 
135 
300 

 
243 
57 
300 

50.3 
36.3 
100.0 

 
100.0 

 
55.0 
45.0 
100.0 

 
81.0 
19.0 
100.0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

หัวข้อ ความถี่ ร้อยละ 
การเข้ารับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน 
     ไม่เคยรับการอบรม 
     เคยรับการอบรท ระบุ.... 

รวม 
การเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
     เข้ามาเอง 
     มีคนชักชวนมาหรือนายหน้า 
     อ่ืนๆระบุ..... 

รวม 
เหตุผลในการเดินทางเข้ามาประเทศไทย 
     ต้องการมาหางาน 
บัตรอนุญาตการท้างานโดยรัฐบาลไทยเป็นผู้
ออกให้ 

 
 

299 
1 

300 
 

20 
279 
1 

300 
 

300 
 

  
 

99.7 
0.3 

100.0 
 

6.7 
93.0 
0.3 

100.0 
 

100.0 
 

     มีบัตร ทร.38/1 
     มีบัตรประจ าตัวและบัตรอนุญาตท างานของ 
แรงงานต่างด้าว 
     มีบัตรประกันสุขภาพแรงงาน 
     ไม่มีบัตร 

รวม 
ที่พักอาศัยปัจจุบัน 
     ที่พักชั่วคราว อาทิ สถานทีก่่อสร้าง 

240 
55 
 
2 
3 

300 
 

300 

80.0 
18.3 

 
0.7 
1.0 

100.0 
 

100.0 
  

จากตารางที่ 1 พบว่าแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อาชีพก่อสร้างใน
เขตเมืองจังหวัดสงขลา จ านวน 300 คน มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 25 – 34 ปี รองลงมาอยู่ในช่วงระหว่าง 35 – 44 ปี ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพยัง
โสดมากกว่าสถานภาพสมรส มีส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา และไม่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน มีแรงงานเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้นที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมทักษะฝีมือ
แรงงาน การเดินทางโดยมักมีคนชักชวนมาหรือนายหน้า และทุกคนเข้ามาเพ่ือต้องการมาหางานท า 
บัตรอนุญาตการท างานโดยรัฐบาลไทยเป็นผู้ออกให้ส่วนใหญ่จะมีบัตร ทร.38/1 มากที่สุด รองมาเป็น
บัตรประจ าตัวและบัตรอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว ในขณะที่ท างานเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลาจะพักอาศัยพักอาศัยอยู่ที่พักชั่วคราว อาทิ สถานที่ก่อสร้าง โดยสร้างที่พักบนที่ดินที่นายจ้าง
จัดหาไว้ให้ทั้งหมด  
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ส่วนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในด้านสภาพเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติ
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

(n=300) 
หัวข้อ ความถี่ ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    
     ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 6,000 บาท 

 
45 

 
15.0 

     8,001-9,000 20 6.7 

      9,000 
รวม 

235 
300 

78.3 
100.0 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  
     ต่ ากว่า 4,000 บาท 
เงินออม  
     เก็บออมด้วยตนเอง 
     สถาบันการเงิน/ธนาคาร 

รวม 
สวัสดิการที่ได้รับจากการท้างาน 
     ไม่ได้รับ      
     ค่ารักษาพยาบาล 

รวม 

 
300 

 
299 
1 

300 
 

150 
150 
300 

 
100.0 

 
99.7 
0.3 

100.0 
 

50.0 
50.0 
100.0 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า แรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จ านวน 300 ราย 
ส่วนใหญ่ได้รับรายได้มากกว่า 9,000 บาท รองลงมาได้รับรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 6,000 บาท และ
ทุกคนมีรายจ่ายต่อเดือนของทั้งหมดเฉลี่ยแล้วต่ ากว่า 4,000 บาท ส่วนใหญ่มีการเก็บเงินออมด้วยตนเอง 
มีเพียงร้อยละ 0.7  ทีอ่อมเงินกับธนาคารกรุงไทย ด้านการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากการท างาน 
มีจ านวนครึ่งหนึ่งที่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากการท างาน 
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ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาที่พบกับแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ตารางท่ี 3 แสดงสภาพปัญหาที่พบกับแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   

(n=300) 

สภาพปัญหาที่พบกับแรงงานข้ามชาติ  X . SD  แปรผล 

1. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้าง 5.00 .0000 มากที่สุด 

2. ท่านมีความพึงพอใจ ต่อสภาพสังคม 4.22 .4207 มาก 

3. การจัดสวัสดิการทางสาธารณสุข 3.84 .8840 ปานกลาง 

4. ความสะดวกสบายของที่พักอาศัย 3.68 .7822 ปานกลาง 

5. ความปลอดภัยของที่พักอาศัย 3.48 .5072 ปานกลาง 

6. การจัดการปัญหาอาชญากรรม 3.43 .7304 ปานกลาง 

7. ความสะอาดของที่พักอาศัย 3.03 .5290 ปานกลาง 

8. การจัดการด้านสุขาภิบาล 3.00 .5140 ปานกลาง 

9. การตรวจสุขภาพประจ าปี 2.08 1.0360 น้อย 

10. การจัดการปัญหาภัยธรรมชาติ 1.59 1.1606 น้อยที่สุด 
11. ปัญหาการลักขโมย 1.04 .4025 น้อยที่สุด 

12. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กร 1.00 .0000 น้อยที่สุด 

13. ค่าแรงที่ได้รับน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ า 1.00 .0000 น้อยที่สุด 

14. นายจ้างหักเงินเกินความจ าเป็น 1.00 .0000 น้อยที่สุด 

15. มีการโกงค่าแรงของแรงงาน 1.00 .0000 น้อยที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 แสดงถึงสภาพปัญหาที่พบกับแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์อาชีพก่อสร้างในเขตเมือง จังหวัดสงขลา พบว่าแรงข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนายจ้างอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจที่ต่อสภาพสังคมอยู่
ในระดับมาก   
 ด้านสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอาชญากรรม การจัดการสวัสดิการทาง
สาธารณสุข การจัดการด้านสุขาภิบาล ความสะอาดของที่พักอาศัย ความสะดวกสบายของที่พักอาศัย 
และความปลอดภัยของที่พักอาศัย อยู่ในระดับปานกลาง และการตรวจสุขภาพประจ าปีของแรงงาน
ข้ามชาติอยู่ในระดับน้อย 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติในระดับน้อยที่สุด คือ ปัญหาการลักขโมย การจัดการปัญหา
ภัยธรรมชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กรค่าแรงที่ได้รับน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ านายจ้างหักเงิน
เกินความจ าเป็นและมีการโกงค่าแรงของแรงงาน  
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาสรุปได้ดังนี้   
 1. ในด้านสภาพทั่วไปพบว่าแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อาชีพ
ก่อสร้างในเขตเมืองจังหวัดสงขลา มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25 – 34 ปี ซึ่ง
เป็นวัยท างาน และนับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพยังโสดมากกว่าสมรส และได้รับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่เคย เข้ารับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน การเดินทางเข้ามาท างานโดยมี
นายหน้าชักชวนเข้ามา สาเหตุในการเดินทางเข้ามาประเทศไทย คือ ต้องการมาหางานท า บัตรที่รัฐบาล
ออกใบอนุญาตให้มากที่สุดคือ บัตร ทร.38/1  
 2. ด้านสภาพความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกิจ พบว่าที่พักอาศัยในขณะที่แรงงานเหล่านี้
อยู่ในจังหวัดสงขลาเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว อาทิ สถานที่ก่อสร้าง โดยสร้างบนที่ดินที่นายจ้างจัดหาไว้
ให้มีรายได้มากกว่า 9,000 บาทต่อเดือนและมีรายจ่ายต่อเดือนเฉลี่ยแล้วต่ ากว่า 4,000 บาท ส่วนใหญ่
มีการเก็บเงินออมด้วยตนเอง ในส่วนของการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากการท างาน มีเพียง
ครึ่งหนึ่งของแรงงานที่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 3. สภาพปัญหาที่พบกับแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อาชีพ
ก่อสร้างในเขตเมือง จังหวัดสงขลา พบว่าแรงข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อนายจ้างอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจที่ต่อสภาพสังคมอยู่ในระดับมาก
ด้านสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอาชญากรรม การจัดการสวัสดิการทางสาธารณสุข การจัดการ
ด้านสุขาภิบาล ความสะอาดของที่พักอาศัย ความสะดวกสบายของที่พักอาศัย และความปลอดภัย
ของที่พักอาศัย อยู่ในระดับปานกลาง และการตรวจสุขภาพประจ าปีของแรงงานข้ามชาติอยู่ในระดับ
น้อย ปัญหาที่เกิดข้ึนกับแรงงานข้ามชาติในระดับน้อยที่สุด คือ ปัญหาการลักขโมย การจัดการปัญหา
ภัยธรรมชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กรค่าแรงที่ได้รับน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ านายจ้างหักเงิน
เกินความจ าเป็นและมีการโกงค่าแรงของแรงงาน 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมพืชผักพ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้าน 
ท่าช้าง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชผักพ้ืนบ้านที่มี
ความสัมพันธ์กับเขตภูมินิเวศ และเพ่ือศึกษากระบวนการฟื้นฟูและขยายพันธุ์ผักพ้ืนบ้าน การเก็บข้อมูล
โดยการลงพื้นที่จริงใช้วิธีการสัมภาษณ์ จากภูมินิเวศ 4 เขต ได้แก่ 1) เขตนิเวศที่ราบหรือที่นา 2) เขต
นิเวศท่ีดอนหรือที่ควน 3) เขตนิเวศท่ีราบลุ่ม 4) เขตนิเวศป่าพรุ ผู้เก็บข้อมูลประกอบด้วยคนในชุมชน
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับผักพ้ืนบ้านร่วมกับเยาวชนในชุมชน พร้อมน าข้อมูลร่วมแลกเปลี่ยนและ
ตรวจสอบโดยการประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ หมอสมุนไพร ผู้เก็บข้อมูล จากการศึกษา
พบว่ามีผักพ้ืนบ้าน ทั้งหมด 94 ชนิด การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้ประกอบเป็นอาหาร และใช้เป็นยา
สมุนไพร อีกท้ังมีการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและการขยายพันธุ์ผักพ้ืนบ้าน โดยการแลกเปลี่ยนพันธุ์
พืชพ้ืนบ้านทั้งภายในและภายนอกชุมชน การขยายพันธุ์ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับครัวเรือน 
และมีการน าพิธีกรรมความเชื่อการท าขวัญข้าวและการกวนข้าวยาคูในการปลูกฝังความเคารพและ
ความตื่นตัวในการรักษาพันธุกรรมพืชพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านท่าช้าง 

 
ค้าส้าคัญ : ภูมิปญัญา,  ผักพ้ืนบ้าน,  ภูมินิเวศ 
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Abstract 
 
 This research aimed to gather local vegetablesrelevant to the utilization of 
local wisdom in Ban Thachang Community, Phanangtung Sub-district, Phanangtung 
District,PhatthalungProvince on the use of homegrown ecological-based vegetables 
and to study the process of regeneration and propagation of the native vegetables. 
The data were collected by means of interviews with respondents from the actual 
area of 4 ecological zones: 1) the area of flat land or rice field; 2) hilly land area;      
3) low land and 4) peat land.  Data were collected by members of the community 
who are knowledgeable about local vegetables and who were the youth in the community.  
The data were presented for information exchange and verification by small group 
discussions with the elderly and herbal doctors in the community.  The findings of 
the study reveal that there are 94 kinds of vegetables utilized mainly for food and as 
herbal remedy. A model of regeneration and propagation of vegetables has been 
developed through exchanging of local plants both within and outside the community. 
Propagation activities are organized and a learning resource center has been established 
at the household level.  Rituals related to beliefs about rice have been revived,such 
as the ritual thanking of rice godling for prosperous harvest and the cooking of 
pounded, sweetened immature grains of rice (KhaoYakhoo), a ceremony meant to 
instill respect and awareness of the preservation of local plant genetics of Ban 
Thachang Community. 
 
Keywords : Folk wisdom, vegetables, ecological landscape 

 
บทน้า 
 ลักษณะพ้ืนที่ภาคใต้ประกอบด้วยชายฝั่งทะเล ภูเขา และที่ราบเชิงเขา ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก มีฝั่งทะเลยาวตั้งแต่ชุมพรไปจดปัตตานี ชายฝั่งด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นชายฝั่งที่งอก
ยื่นออกไป บางพ้ืนทีม่ีน้ าท่วมขัง เรียกว่า พรุ เป็นที่ราบแคบ ๆ ตามเชิงเขามีแม่น้ าสายสั้น ๆ ไหลผ่าน 
ภาคใต้เป็นเขตร้อนประกอบกับมีความชื้นมากท าให้มีความหลากหลายของพืชพรรณตามธรรมชาติที่
เจริญงอกงาม และชุมชนที่อยู่อาศัยได้น ามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เกิดเป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับพันธุกรรม
พ้ืนบ้านที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นท่ี ภูมินิเวศ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
(มาโนช วามานนท์  พนิตนาฎ ลัคนาโฆษิต วีณาพร ส าอางศรี  และสมชาย ลี่สิน, 2538)  
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 ชุมชนบ้านท่าช้าง เป็นชุมชนที่ตั้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีลักษณะพ้ืนที่มีความ
หลากหลายทั้งพ้ืนที่ราบ ดอน ราบลุ่มและป่าพรุ (วิจิตรา  อมรวิริยะชัย และสมยศ ทุ่งหว้า, 2556) 
ประชาชนนิยมกินผักสดที่มีอยู่ตามล าห้วย ท้องนา ป่าพรุและบนควนหรืออาจเป็นพืชผักสวนครัวที่มี
การปลูกไว้บริเวณบ้าน อาทิ สวนสมรมหลังบ้านเป็นการปลูกพืชที่เห็นได้ทั่วไปในชุมชน ด้วยเพราะใน
ทุกครอบครัวจะมีที่ว่างบริเวณรอบบ้าน เกษตรกรจึงน าไม้ผล พืชผักสวนครัวต่าง ๆ มาปลูกไว้ส าหรับ
บริโภคในครอบครัวและเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งการปลูกพืชบริเวณบ้านแม้ว่าจะให้ผลผลิตในเชิง
ปริมาณและรายได้ไม่มากนัก แต่สามารถช่วยลดรายจ่ายด้านอาหารและเป็นหลักประกันการมีอาหาร
บริโภคในครัวเรือน ขณะเดียวกันก็มีภัยคุกคามต่อพืชผักจากฝีมือมนุษย์การพัฒนามีการเปลี่ยนสภาพ
พ้ืนที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งอาหาร การน าเทคโนโลยีสมัยทางการเกษตรใช้ในการผลิต โดยเฉพาะสารเคมี 
และภัยธรรมชาติท าให้พืชผักพ้ืนบ้านของชุมชนลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว และบางชนิดใกล้สูญพันธุ์
จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการน าพืชมาใช้ประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขของภูมินิเวศและ
วัฒนธรรมการบริโภค ความเชื่อของชุมชน  
 
วิธีการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ผักพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่บ้านท่าช้าง ต าบล
พนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2557  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิทางด้านกายภาพชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม เช่นข้อมูลการท าการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนขนุน การวางซ้อนทับข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนที่กลุ่มชุดดิน 
จากกรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) พร้อมทั้งการออกสังเกตพ้ืนที่ และสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสาร
ส าคัญ (key informants) ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน แกนน าธรรมชาติ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์
ป่าทะเลน้อย เจ้าหน้าเกษตร จ านวน 7 ราย วิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะการเกษตรและการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร และสภาพปัญหา น ามาจ าแนกเขตนิเวศเกษตร 
  2. ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชผักพ้ืนบ้าน นักวิจัยชุมชนเป็นผู้เก็บข้อมูล โดยใช้

วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้สูงอายุ หมอพ้ืนบ้าน แม่บ้าน ผู้น ากลุ่ม

อาชีพในชุมชน เป็นต้น โดยแบ่งตามเขตนิเวศเกษตร จ านวน 4 เขต จ านวน 30 ราย ศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณ 

และเรื่องเล่าของพันธุ์พืชพ้ืนบ้านที่ส าคัญ ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรม  

  3. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยชุมชน ผู้สูงอายุ และ

หมอพ้ืนบ้าน เพ่ือน าเสนอข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมายในตรวจสอบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1. เขตนิเวศเกษตรของบ้านท่าช้าง ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 เขตนิเวศเกษตรที่ 1 ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบ ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ระดับปานกลาง

ถึงสูง ดินค่อนข้างเป็นกรด (pH 4.5-6.0) ลักษณะดินบน (0-30 cm) เป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดิน
ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเทา ดินล่าง (30-100 cm) เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วน
ปนดินเหนียว การระบายน้ าปานกลางถึงเลว การจัดการน้ ามีระบบชลประทานสูบน้ าไฟฟ้า สูบน้ าจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคลองกระถินและไหลไปบรรจบกับสายคลองปากประ  ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการท านา
ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ทางทิศตะวันตก (ทุ่งชัยรอง) หมู่ที่ 6,7,8,9 และ หมู่ที่ 11  มีการท านาปีละ 2 ครั้ง
เป็นหลัก จากการสอบถาม และสังเกตพบว่าเกิดความเสื่อมโทรมของสภาพนิเวศน์ พร้อมทั้งเกิดเหตุการณ์
น้ าท่วมโดยเฉพาะช่วงปลายปี พ.ศ.2553 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลต่อการเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์พื้นที่การท านาเป็นการปลูกผัก ปลูกปาล์มน้ ามัน และยางพารา  
   
 
 
 
 

ภาพ 1 เขตนิเวศเกษตรพื้นที่ราบ : ทุง่นา 
 

 เขตนิเวศเกษตรที่ 2 ลักษณะเป็นที่ดอน ความอุดมสมบูรณ์ของดินระดับสูง ความเป็น
กรดเป็นด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ลักษณะดินบน (0-30 cm) เป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล     
ดินล่าง (30-100 cm) เป็นดินร่วนปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนลูกรังมาก มีสีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง 
การระบายน้ าดี โอกาสได้รับน้ าชลประทานต่ า การท าการเกษตรเป็นการท าสวนยางพารามานานแล้ว 
และไม้ผลผสมบริเวณที่อยู่อาศัย  ได้มีความพยายามท าการเกษตรหลายอย่าง แต่ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ า 
ซึ่งจะขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง มีการลี้ยงสัตว์ เช่นไก่ หมู วัว เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 เขตนิเวศเกษตรพื้นที่ดอนแปลง : สวนยางพารา 
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 เขตนิเวศเกษตรที่ 3 ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปานกลาง-ต่ า 
ดินเป็นกรด pH 4.0-5.0 ลักษณะดินบน (0-30 cm) เป็นดินบนมีอินทรียวัตถุ (peat) เป็นดินเหนียวสีด า 
มีจุดประสีน้ าตาลแก่และสีแดงปนเหลือง ดินล่าง (30-100 cm) เป็นดินเลนเป็นตะกอน มีสีน้ าตาลปน
เทาหรือสีเทาปนน้ าตาล มีจุดประสีเหลืองปนน้ าตาลและเหลืองปนแดง การระบายน้ าเลวถึงเลวมาก 
เนื่องจากดินเป็นกรดจัดจะมีน้ าท่วมในฤดูหน้าฝนช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และมีน้ าทะเลหนุน
จากทะเลสาบสงขลา เกิดภาวะน้ าท่วมขัง จึงไม่สามารถท าการเกษตรในฤดูฝน มีการประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบ้าน ยกยอ จับปลาและกุ้ง เป็นต้น การท าการเกษตร เดิมมีการท านาหว่าน ปีละ 1 ครั้ง
เป็นหลัก หลังจากเสร็จจากการท านาก็ใช้เป็นพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ช้าง แต่ปัจจุบันใน
บางพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ได้มีการขอใช้เป็นวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และส่งผลต่อการเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่นาบางส่วนเป็นการปลูกยางพารา  (อายุปลูกไม่เกิน 5 ปี) 
ปลูกปาล์มน้ ามัน (อายุปลูกไม่เกิน 5 ปี) และมีการท านาข้าวพันธุ์ส่งเสริมในรูปแบบนาปรัง  และมีแนวโน้ม
ในการเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาวะน้ าท่วมช่วงปลายปี พ.ศ.2553 และเดือนมีนาคม 2554  

 
    
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 เขตนิเวศเกษตรพื้นที่ราบลุ่มแปลงนา และแปลงปาล์มน้ ามนั 
 

 เขตนิเวศเกษตรที่ 4 ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มป่าพรุ ดินเป็นดินเหนียวมีอินทรียวัตถุสูง 
ดินมีความเป็นกรดสูง pH 3.6 ลักษณะดินบน (0-30 cm) เป็นดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีสีด าหรือ
เทาปนด า เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก ดินล่าง (30-100 cm) เป็นเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียว
ปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเทา  มีจุดประสีเหลือง การระบายน้ าเลว มีน้ าท่วมเกือบตลอดปี ในอดีตมี
การมีการใช้ประโยชน์ในการถอนกระจูดหรือท านากระจูด แต่ปัจจุบันนอกจากนั้นใช้ประโยชน์ในการ
หาพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ตีผึ้งหรือจับผี้ง และท าการประมงพ้ืนบ้านจับปลา และกุ้ง เป็นต้น  

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ป่าพรุ ทุ่งหญ้า ป่ากระจูด และป่าเสม็ด การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ส าคัญ คือการเลี้ยงสัตว์ ท านากระจูด และท านา ซึ่งปัจจุบันมีความพยายามในการใช้ประโยชน์
ของพ้ืนที่บางส่วนหลังฤดูฝน โดยการขุดแปลงเป็นร่องยกสูงขึ้นเพ่ือใช้ในการปลูกผักระยะสั้น เช่น 
พริกขี้หนู มะเขือ แตงโม แตงกวา ข้าวโพด เป็นต้น แต่ภายหลังเกิดภาวะน้ าท่วมเมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 
บางพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ได้มีการเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่เป็นสวนปาล์มน้ ามัน แหล่งน้ าที่ส าคัญ คือคลอง
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ยวน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ และคลองบ้านกลาง เป็นคลองที่ขุดขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ .ศ. 2537 
ประโยชน์ของแหล่งน้ าทั้งสอง คือ เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อระหว่างทะเลน้อยและทะเลหลวง  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 เขตนิเวศเกษตรป่าพรุ ป่าพรุ และควายทะเลน้อย 
 

 2. ผักพื้นบ้านในแต่ละเขตพื้นที่   
 การรวบรวมข้อมูลผักพ้ืนบ้านจากเขตนิเวศเกษตร จ านวน 4 เขต คือ เขตพ้ืนที่ราบ

บริเวณทุ่งนา เขตพ้ืนที่ดอนในสวนยางพาราหรือที่ควน เขตพ้ืนที่ราบลุ่มพ้ืนที่ริมคลองและพ้ืนที่นาลึก 
และเขตพ้ืนที่ป่าพรุมีพืชผักพ้ืนบ้านที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีการน ามาใช้ในการปลูกผักข้าง
บ้านของครัวเรือน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนามสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีที่ค้นพบดงันี้ 
 2.1 จากการวิเคราะห์พบว่ามีผักพ้ืนบ้านหลายชนิดพบได้ทั้งเขตพ้ืนที่ราบบริเวณทุ่งนา
มากที่สุด  รองลงมาเขตพ้ืนที่ดอน บนควน และเขตพ้ืนที่ราบลุ่ม และที่พบน้อยที่สุดเขตพ้ืนที่ป่าพรุ 
ในขณะที่บางชนิดพบได้ในที่ดอนหรือที่นาเพียงอย่างเดียว การที่ผักพ้ืนบ้านที่พบได้หลายเขตนิเวศ
หรือเฉพาะเขตนิเวศนั้นถือเป็นข้อมูลส าคัญเพราะจะมีผลต่อการขยายพันธุ์ ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่ที่เป็นที่นา 
ที่ควน ที่ราบลุ่ม และป่าพรุมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของดิน ความชุ่มชื้นซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของผัก และสมุนไพร เช่นผักพ้ืนบ้านที่เกิดในป่าพรุ ล าเท็ง ขึ้นอยู่ที่มีความชื้นสูง ตามริมห้วย ริมคลอง 
ป่าพรุที่มีความชื้นตลอดปี ในขณะพืชผักที่เกิดในพ้ืนที่ราบกับท่ีนาและที่ควน มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
มีความหลากหลายของพันธุ์ทั้งเป็นพืชล้มลุก ได้แก่ ถั่วพู มะอึก บังบาย และไม้ยืนต้น ได้แก่ กระโดน 
สะตอ เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาเมื่อจ าแนกผักพ้ืนบ้านตามเขตนิเวศเกษตรสามารถจ าแนกได้ตาม
ตาราง 1 
 2.2 การใช้ประโยชน์จากผักพ้ืนบ้าน จากการวิเคราะห์ พบว่ามีการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆดังนี้ 
  2.2.1 ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนใหญ่ที่ค้นพบทั้ง 
4 เขตนิเวศ คนในชุมชนมีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์โดยน าผักพ้ืนบ้านมาท าอาหารเป็นหลักทั้งที่เป็น
อาหารหลัก เช่น แกงส้ม แกงคั่ว แกงกะทิ หรือใช้ประกอบเพ่ือเป็นผักที่เป็นหนึ่งของการปรุงอาหาร 
ใช้เป็นส่วนประกอบของแกง ซึ่งผักเหล่านี้ได้แก่ ขม้ิน พริกไทย มะกรูด ขี้เหล็ก ชะพลู มะนาว เป็นต้น 
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  2.2.2 ใช้เป็นสุมนไพรเพ่ือสุขภาพ ผักพ้ืนบ้านหลายชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
นอกจากน ามาปรุงอาหารแล้วใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาโรค และบ ารุงสุขภาพ เช่น ขี้เหล็ก 
สรรพคุณ : เปลือก แก้ริดสีดวง, ใบ แก้ระดูขาว ขับปัสสาวะ,ดอกตูม ใบอ่อน เป็นยาระบายอ่อนๆ, 
ดอก ท าให้นอนหลับ แก้หืด, แก่น แก้ไข้ แก้แสบตา, ราก ใช้แก้ไข้ ขี้เหล็กทั้งห้า แก้กษัย แก้พิษไข้ พิษ
เสมหะ ขี้พร้าไฟ ใบ แก้ไข้ตัวร้อน  ถอนพิษอักเสบ  ต าพอกแก้ปวดหลัง แก้กระดูกเดาะ แก้ฝี แก้พิษ, 
เมล็ด บ ารุงปอด แก้ฝีในปอด แก้ไอ ขับปัสสาวะ แก้ท่อน้ าดีอุดตัน ราก ถอนพิษไข้ ขับเสมหะ แก้เข้า
ข้อ ปวดตามข้อ แช่น้ าสระผม แก้ผมร่วง ฆ่าเหา, ผลอ่อน ใบอ่อน  ลดน้ าตาลในเลือด, เยื่อหุ้มเมล็ด 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บ ารุงสายตาและป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก กล้วยน้้า
หว้า ผลดิบ   ใช้รักษาอาการท้องเสีย รักษาแผลในกระเพาะ, ผลสุก ช่วยระบายท้อง, หัวปลี แก้ร้อน
ใน แก้โรคเกี่ยวกับล าไส้ แก้โรคโลหิตจาง ผักริ้น ใบขับปัสสาวะ ต าพอกฝี รับประทานช่วยลดความ
ร้อนในร่างกาย ผักหนาม เหง้า แก้ไอ ขับเสมหะ แก้คันเนื่องจากพิษหัด เหือด, รากและใบ ขับเสมหะ 
(โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในพ้ืนที่คาบสมุทร
สทิงพระ, 2552) เป็นต้น  

 
ตาราง  1 ชื่อผักพ้ืนบ้านในพื้นที่บ้านท่าช้าง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ าแนก

ตามเขตนิเวศเกษตร  
   

ชื่อผัก เขตนิเวศเกษตร ประโยชน ์
ที่ราบ ที่ดอน ที่ราบลุ่ม ป่าพรุ อาหาร สมุนไพร 

แก้มปลาหมอ          
กระทกรก        
กระโดน         
กระเพรา         
กล้วยน้ าว้า         
กระเจี๊ยบแดง          
ขี้พร้าไฟ        
ขี้เหล็ก         
ขนุน         
ขมิ้นชัน         
ขมิ้นขาว         
ขมิ้นอ้อย          
ข่า         
เขาคัน         
ขรี           
แค         
คุลทีสอ          
คล้า          
จิกน้ า         
ชะพลู         
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ตาราง  1 (ต่อ) 

ชื่อผัก เขตนิเวศเกษตร ประโยชน ์
ที่ราบ ที่ดอน ที่ราบลุ่ม ป่าพรุ อาหาร สมุนไพร 

ชะอม          
ชุมเห็ดเล็ก          
ชะมวง         
ชุมเห็ดเทศ        
ดีปล ี         
ดาหลา         
ตอเบา          
ตะไคร ้         
ตะลิงปลิง         
ต้นลูกฉิ่ง         
เต่าร้าง         
เตยหอม         
ถัว่ฝักยาว       

ถั่วพู           
ถั่วเขียว           
ท ามัง          
นมแมว        
น้ านอง          
บังบาย         
บัวหลวง         
บัวสาย         
บัวบก        
ผักกูด         
ผักริ้น         
ผักเสีย้น         
ผักเสีย้นผ ี         
ผักเหมยีง          
ผักกาดนกเขา          
ผักบุ้งแดง         
ผักหวาน         
ผักโขมเขยีว          
พริกข้ีหน ู         
พริกไทย         
แพงพวย         
พาโหม         
ฟักเขียว          
มันเทศ หรือมัน          
มะกรูด           
มะเขือพวง          
มะเขือยาว          
มะนาว          
มะม่วงหาวมะนาว
โห่  

         
มะขาม        
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ตาราง  1 (ต่อ) 

ชื่อผัก เขตนิเวศเกษตร ประโยชน ์
ที่ราบ ที่ดอน ที่ราบลุ่ม ป่าพรุ อาหาร สมุนไพร 

มะมุด         
มะละกอ         
มะระขี้นก       
มะรุม         
มะปราง           
มะม่วงเบา          
มะระขี้นก          
มะอึก         
มะยม          
ยอ         
ย่านนาง          
เรียนเทศ          
ล าพ ู          
เล็บครุฑ          
ล าเท็ง          
สะตอ         
สะระแหน ่         
เสมด็ชุน         
สาค ู           
สับปรด       
หน่อไม ้         
โหระพา         
เห็ดเหม็ด          
เห็ดตับเต่า          
หัวทือ          
หมรุยหอม          
หัวครก          
อ้อดิบ          
อ้อด า          
เอื้องน้ า        
อัญชัน          

 
 3. รูปแบบการฟื้นฟูผักพื้นบ้านของชุมชนบ้านท่าช้าง      
  3.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระดับครัวเรือน ของชุมชน จ านวน 5 ครัวเรือน เพ่ือเป็น
แหล่งรวบรวม ขยาย แบ่งปัน และจ าหน่ายพันธุ์ผักพ้ืนบ้าน โดยน าหลักการท าเกษตรแบบอินทรีย์เน้น
ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (นาถพงศ์  พัฒนพันธ์ชัย และสมใจ สิงห์สา , 2550) พร้อม
ทั้งการจัดท าป้ายชื่อผักสมุนไพร แผ่นพับ คู่มือสรรพคุณผักพ้ืนบ้าน เพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน 
นิสิต เกษตรกร และผู้ที่สนใจ  
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  3.2 การฟ้ืนฟูประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อ ความเคารพศรัทธาของชาวนาที่มีต่อข้าว 
ได้แก่ การกวนข้าวยาคู ซึ่งจะท าในช่วงข้าวระยะน้ านมข้าว เป็นการน าธัญญาพืช พืชผัก สมุนไพรให้
ในการประกอบพิธี ถือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพันธุ์พืชพ้ืนบ้านอีกช่องทาง และการจัดพิธีกรรมการท า
ขวัญข้าวถือเป็นการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนบ้านของชุมชนท่าช้าง ได้แก่ ข้าวสังหยด ข้าวเฉี้ยง
พัทลุง ข้าวหน่วยเขือ ข้าวปิ่นแก้ว ข้าวเหนียวด า เป็นต้น  
  3.3 การรณรงค์การบริโภคผักพ้ืนบ้านผ่านกิจกรรมการประกวดเมนูอาหารพ้ืนบ้าน  
โดยก าหนดเกณฑ์เมนูอาหารจะต้องใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นอาหารพ้ืนบ้าน มีความหลากหลายของผัก
สมุนไพร และสะอาด อาหารที่มีการประกวดดังนี้ ประเภทแกง แกงคั่วปลา คั่วกลิ้ง แกงเลียง แกงขี้เหล็ก 
ประเภทย า ได้แก่ ย าลูกเขือลน ย ารวมมิตรผักสด  ประเภทน้ าพริก ได้แก่ น้ าพริกใบธ้มมัง น้ าพริก
ปลาทู น้ าพริกหัวทือ งานรณรงค์การประกวดเมนูอาหารสามารถสร้างความตื่นตัวแก่ชุมชนให้หันกลับมา
บริโภคอาหารพ้ืนบ้านที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณะเกี่ยวกับกรรมวิธีการปรุง วัตถุดิบผักพ้ืนบ้านปลอด
สารพิษและมีประโยชน์ต่อร่างกาย (โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
อาหารท้องถิ่นในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ, 2552) เกิดเป็นช่องทางการฟื้นฟูผักพ้ืนบ้านต่อไป 
 
สรุปการวิจัย 
 การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ผักพ้ืนบ้านจากฐานภูมินิเวศ ชุมชนบ้านท่า มีผัก
พ้ืนบ้านจ านวน 94 ชนิดซึ่งส่วนใหญ่พบได้มากกว่า 1 เขตนิเวศ สรุปได้ดังนี้ 1) เขตพ้ืนที่ราบบริเวณที่นา 
มีผักพ้ืนบ้านที่เกิดเองตามธรรมชาติ พืชผักที่เกิดขั้นมานั้นจะมีปริมาณมาก การเกิดของผักพ้ืนบ้านใน
พ้ืนที่นี้เกี่ยวข้องกับฤดูกาลมีมากในช่วงฤดูฝน จ านวน 70 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 41 2) เขตพ้ืนที่ดอนที่ควน 
เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน มีการปลูกสวนยางพาราและไม้ผล พืชผักที่เกิดในป่าค่อนข้างมีน้อยเนื่องจาก
การท าสวนยางพาราเป็นลักษณะพืชเชิงเดี่ยว ส่วนใหญ่พืชผักพ้ืนบ้านจะเป็นการปลูกบริเวณรอบ ๆ
บ้านที่สามารถดูแลได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก จ านวน 68 ชนิด คิดเป็นร้อยละ39 3) เขตพ้ืนที่
ราบลุ่ม ริมคลอง ผักพ้ืนบ้านเกิดเองตามธรรมชาติ ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ จ านวน 25 ชนิด 
คิดเป็นร้อยละ 14 (4) เขตพ้ืนที่ป่าพรุ ด้วยพ้ืนดังกล่าวเป็นเขตอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ผักพ้ืนบ้านมี
การใช้เฉพาะด ารงชีพ จ านวน 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 6 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานของฉันทนา เวชโอสถศักดา
(2556) พบว่า ผักพ้ืนบ้านแต่ละชนิดจะมีเหมาะสมแต่ละเขตนิเวศที่แกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้
จะเห็นได้ว่า ดินน้ า อากาศแต่ละเขตภูนิเวศมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักพ้ืนบ้านซึ่งมีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนนั้น 
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สาขาการศึกษา 
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(Oral Presentation) 
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กระบวนการบริหารการศึกษาตามมโนทัศน์อิสลาม 
Islamic-Based Educational Process 

 
มูฮัมมัด อาเซ็งบาราแม1 และนิเลาะ แวอุเซ็ง2 

 
บทคัดย่อ 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีอิสระในการด าเนิน

ชีวิต ส่วนหนึ่งนั้นคือการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนา ส าหรับพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือ พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพ้ืนที่นี้ประชาชนส่วนใหญ่
มีการนับถือศาสนาอิสลามและมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนอย่างเคร่งครัด เนื่องจากในพ้ืนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีการเผยแผ่ความรู้ศาสนาอิสลามอย่างแพร่หลาย มีการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคม รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยการก าหนดหลักสูตรอิสลามศึกษาเพ่ือให้มี
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐและเอกชน ทั้งนี้โรงเรียนที่มีบทบาทส าคัญในอดีตและ
ปัจจุบันในการพัฒนาเยาวชนและท าหน้าที่เผยแผ่หลักค าสอนศาสนาอิสลามคือโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมีหลักศรัทธาและ
ปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม หลักค าสอนของศาสนาอิสลามมีแหล่งที่มา
ส าคัญจากคัมภีร์อัลกุรอานและอัลหะดิษ (วัจน-ศาสดา) ซึ่งมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามและใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต ดังนั้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงจ าเป็นที่จะต้องน าหลักค าสอน
ของศาสนามาใช้ในทุกการด าเนินงานของโรงเรียน ไม่ใช่แค่เพียงท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ศาสนา
เท่านั้น โรงเรียนจะต้องใช้หลักกระบวนการบริหารจัดการโดยมีหลักค าสอนต่าง ๆ ของอิสลามมาเป็น
ฐานหรือปรับใช้ให้เหมาะสมในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการ
กระตุ้น ด้านการประสานงาน และด้านการประเมินผลเพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและได้รับความโปรดปราณจากอัลลอฮฺ 
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Abstract 

 Thailand is a democratic country in which people have freedom in the way of 
life. As apart of them, it is the expression of cultures and religions. With particular 
identity and multi-culture, it is the Deep South where Muslims are majority with strict 
Islamic practices. Due to massive spread of the Islamic-based knowledge, the 
teaching and learning process has been conducted in relation to social context. The 
government also endorses the Islamic studies curriculum to be used in both public 
and private schools. Since the past, the private Islamic schools have played an 
essential role in developing the youth in disseminating Islamic doctrine. The schools 
manage the Islamic studies teaching and learning in order for the students to practice 
in accurate Islamic principles. The principles are based on the Holy Quran and Al-
Hadith, which all Muslims utilize as the way of life. As a result, the schools need to 
integrate all school operations with Islamic principles to convey the Islamic 
knowledge. Also, the Islamic-based administration covers planning, resource 
allocation, stimulation, cooperation, and assessment so as to ease all school 
operations and obtain affection from Allah. 
 
Keywords : Private Islamic school administration process, Deep South, Islamic Administration process 

 
1. บทน้า 

อิสลามเป็นศาสนาที่มีความครอบคลุมทุกการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะอัลลอฮฺ(พระผู้เป็นเจ้า) 
ได้ประทานบทบัญญัติต่างๆ มากมายที่ครอบคลุมวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน อัลลอฮ
ได้ตรัสไว้ว่า "และเราได้ประทานลงมาแก่เจ้าซึ่งคัมภีร์อัลกุรอานนี้เพ่ือชี้แจงถึงทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือเป็น
ทางน าและความเมตตา และเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิมผู้มอบตน" (อันนะหฺลิ: 89) ดังนั้นมุสลิมทุกคน
จ าเป็นที่จะต้องน าหลักค าสอนต่างๆที่บัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้ในการด าเนินชีวิตในทุกเวลา
และในทุก ๆ สถานที่ หลักค าสอนของอิสลามไม่ได้เฉพาะเจาะจงส าหรับมุสลิมคนใดคนหนึ่งเท่านั้น 
หน่วยงานหรือองค์กรก็สามารถที่จะน าหลักค าสอนของอิสลามมาประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
ในองค์กรที่บริหารงานโดยมุสลิม เช่นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความ
นิยมในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารโรงเรียนสามารถที่จะน าหลักค าสอนของอิสลามเป็นฐาน
ในการด าเนินงานหรือบริหารจัดการ แท้จริงแล้วหลักค าสอนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอัลลอฮฺได้
ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานไว้อย่างมากมายซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นที่จะต้องน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
การบริหารงานของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนสอนหลักค า
สอนของอิสลามตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวทาง
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ที่อัลลอฮฺได้ก าหนดไว้ซึ่งจะส่งผลให้เขาได้รับความโปรดปราณจากพระองค์และได้รับการตอบแทนใน
วันโลกหน้า 

ในการบริหารสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรซึ่งในบทความนี้ผูเขียนไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารการศึกษาตามมโนทัศน์อิสลามเพ่ือที่จะเปนประโยชนต่อผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามโดยตรงตลอดจนผู้บริหารมุสลิมในองค์กรต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
 
2. กระบวนการบริหารการศึกษาตามมโนทัศน์อิสลาม 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนที่มีบทบาท
ส าคัญในการจัดการศึกษาเนื่องจากเป็นสถาบันที่มีการจัดการศึกษาที่ตอบสนองกับบริบทของสังคมที่
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม โรงเรียนมีการจัดการศึกษา 2 หลักสูตรในโรงเดียวคือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถตามเป้าหมายของชาติ และมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักค าสอนของศาสนาที่
ตนเองนับถือจนสามารถน าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประวันได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบรรลุซึ่งเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นที่จะต้องศึกษา
กระบวนการบริหารที่ดีและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  ส าหรับเป้าหมายของการบริหาร
สถานศึกษาคือการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่จะต้องท าให้ส าเร็จ แต่ทั้งนี้ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งทั้งหมด
ล้วนเป็นมุสลิมสิ่งที่ควรตระหนักไปพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการบริหารงานเพ่ืออัลลอฮฺและ
เพ่ือให้พระองค์พึงพอใจ อัลลอฮได้ตรัสไว้ว่า “และพวกเจ้ามิได้ถูกบัญชาให้กระท าอ่ืนใดนอกจากเพ่ือ
เคารพภักดีต่ออัลลอฺฮฺ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์ เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรง” 
(อัล-บัยยินะฮฺ : 5) นอกจากนั้นอัลลอฮฺยังได้ตรัสอีกว่า “และแน่นอนพวกเจ้าจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่
พวกเจ้าได้กระท าไว้” (อัน-นะหฺลิ: 93)  การบริหารของอิสลามมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากปรัชญา
การบริหารงานทั่วไป เพราะมีความครอบคลุมในเรื่องของอิบาดะห์(ศาสนกิจ) เป็นการปฏิบัติงานที่มี
เป้าหมายไม่ใช่เพียงเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังจะต้องได้รับความ
โปรดปรานจากอัลลอฮฺด้วย ผู้บริหารจะต้องมีความย าเกรงและเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เนื่องจากเขา
จะต้องถูกสอบสวนในวันโลกหน้าถึงหน้าที่และบทบาทต่างๆที่เขาได้รับ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องตระหนักและรับผิดชอบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในแนวทางของอิสลามอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คือสามารถสร้างคนให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้านพร้อมกับเป็นผู้ที่มี
ความย าเกรงและเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ ดังนั้นแนวทางหรือกระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจ าเป็นที่จะต้องมีพ้ืนฐานมาจากหลักค าสอนที่อิสลามให้การยอมรับนั่นก็คือ
จากคัมภีร์อัลกุรอานและอัลหะดิษ(วัจนศาสดา) แท้จริงแล้วหลักการบริหารจัดการอัลลอฮฺได้ตรัสใน
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คัมภีร์อัลกุรอานไว้อย่างมากมายซึ่งมุสลิมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้ในทุกยุคทุก
สมัยถึงแม้หลักการต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยเฉพาะแต่มุสลิม
ก็สามารถท่ีจะน ามาเทียบเคียงเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้เช่นเดียวกัน หลักการต่าง ๆ เหล่านั้นที่มี
ก าหนดในคัมภีร์อัลกุรอานล้วนมีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับหลักการบริหารของนักการศึกษาใน
ยุคปัจจุบัน เช่น 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, น.31-32) ได้แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนเตรียมการ 
ได้แก่ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองค์การ ส่วนที่เป็นปฏิบัติการ ได้แก่ การจัดคนเข้าท างาน 
การอ านวยการ การสรรหาทรัพยากร การติดต่อสื่อสาร การประสารงานและการกระตุ้นจูงใจ และ
ส่วนที่เป็นการควบคุมประเมินผล ได้แก่ การควบคุมงาน และการประเมินผลงาน และจาก 3 ส่วน
สามารถสรุปกระบวนการบริหารการศึกษาออกมาเป็น 5 ขั้นตอนคือ การวางแผน (Planning) การจัดสรร
ทรัพยากร (Allocating Resources) การกระตุ้น (Stimulating) การประสานงาน (Coordinating) 
และการประเมินผล (Evaluating) (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546, น.18) 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2541, น.11) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารของฟาโยลว่ากระบวนการ
บริหารประกอบด้วย 5 ด้านคือ 

1. การวางแผนงาน (To plan)  
2. การจัดหน่วยงาน (To organizing) 
3. การบังคับบัญชา (To command)  
4. การประสานงาน (To coordination)  
5. การควบคุม (To control)  
ปกรณ์ ศรีดอนไผ่. (2530, น.8)  ได้สรุปขั้นตอนกระบวนการบริหารของสมาคมผู้บริหาร

โรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of School Administrators) มี 5 ขั้นตอน ใช้
อักษรย่อว่า PASCE ซึ่งประกอบด้วย 

1 การวางแผน (Planning) 
2 การจัดสรรทรัพยากร (Allocation) 
3 การกระตุ้นหรือการส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน (Stimulation) 
4 การประสานงาน (Coordination) 
5 การประเมินผล (Evaluation) 
เชียร์ส (Sears. 1950, p.35) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารว่ากระบวนการบริหารมี 5 ด้าน 

ดังนี้ 
1. การวางแผน (Planning)  
2. การจัดองค์กร (Organizing)  
3. การสั่งการ (Directing) 
4. การประสานงาน (Coordination)  
5. การควบคุมงาน (Controlling)  
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จากการศึกษากระบวนการบริหารของนักการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ขั้นตอนของ
กระบวนการบริหารการศึกษามีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้ก าหนดกระบวนการ แต่ขั้นตอน
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เป็นองค์ประกอบใหญ่ๆจะมีความคล้ายคลึงกันซึ่งสามารถสังเคราะห์
ส่วนที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน และประมวลได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้านการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร
หรือการจัดหน่วยงาน การกระตุ้นหรือการจูงใจ การประสานงาน และการควบคุมหรือการประเมินผล 
จากกระบวนบริหารการศึกษาของนักการศึกษาในยุคปัจจุบันทุกกระบวนการการบริหารต่าง ๆ เหล่านั้น
ได้มีการกล่าวถึงอย่างมากมายในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้น าองค์กรมุสลิมสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ 
ดังนี้  

2.1 การวางแผน 
การวางแผนเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม และเป็นประโยชน์หลายประการต่อการบริหารงานในองค์กรต่าง ๆ 
(พวงรัตน์ เกสรแพทย์, 2543, น. 25) การวางแผนจะช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของ
องค์การได้อย่างชัดเจน ก าหนดวิธีปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน งานไม่ซ้ าซ้อนสามารถควบคุม ก ากับ
และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานได้ทันท่วงที อีกทั้งยังส่งผลถึงการใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะเวลาที่จ ากัด ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นขั้นตอนส าคัญอันดับแรกของกระบวนการบริหาร  

อิสลามได้มีแบบอย่างของแนวทางในการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการ
ท างานที่มีระเบียบแบบแผน อัลลอฮได้ตรัสว่า “แท้จริง อัลลอฮฺทรงรักบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของ
พระองค์เป็นแถวเดียวกัน ประหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดมั่นแข็งแรง” (ศอฟ: 4) จากบางส่วนของ
ค าตรัสข้างต้นค าว่า “เป็นแถว” ได้บ่งชี้ถึงการพยายามให้มีการวางแผนที่ดีและด าเนินการตามแผน
อย่างระมัดระวังและให้มีประสิทธิภาพ และอีกหนึ่งค าตรัสที่ชี้ว่าอิสลามส่งเสริมให้มีการวางแผนดังนี้ 
“บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด และทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่ตนได้
เตรียมไว้ส าหรับพรุ่งนี้ (โลกหน้า) และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวก
เจ้ากระท า” (อัลหัชร:18) จากค าตรัสข้างต้นส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับวันข้างหน้า
บ่งบอกให้ทุกคนจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือที่จะได้ประสบความส าเร็จ ดังนั้นส าหรับองค์กรที่
ต้องการให้บรรลุซึ่งเป้าหมายในวันข้างหน้าหรือวิสัยทัศน์ที่ก าหนดก็จ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการที่ดี
การเตรียมการขั้นแรกนั่นก็คือการวางแผนนั่นเอง การวางแผนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการด าเนินงาน
ขององค์กรซึ่งแผนที่ดีนั้นไม่สามารถที่จะท าการได้เพียงล าพังโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งการวางแผน
จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลหลาย ๆ คนมาร่วมกันวางแผนซึ่งสอดคล้องกับค าตรัส
ของอัลลอฮที่เกี่ยวข้องกับหลักการชูรอ (ปรึกษาหารือ) อัลลอฮฺได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานไว้ว่า “และ
จงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายแด่ อัลลอฮฺ
เถิด” (อา-ลาอิมรอน : 159) จากบางส่วนของค าตรัสได้กล่าวถึงการปรึกษาหารือระหว่างกันในการที่
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จะต้องมีการด าเนินงานใด ๆ หรือหาทางออกในการแก้ปัญหาที่ประสบอยู่เพ่ือที่จะให้ได้แผนการด าเนินงาน
ที่ดีและเหมาะสมที่สุด แต่ทั้งนี้แผนหรือวิธีการที่ได้ร่วมหารือนั้นจะท าให้งานจะส าเร็จหรือไม่ควรที่
จะต้องมอบหมายกับอัลลอฮฺ ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางที่อิสลามส่งเสริมให้ปฏิบัติ อิสลามยึดถือหลักการ
เฉพาะในการก าหนดแผนงาน การศึกษา การประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญและการอ้างอิงถึงบุคคลที่มี
ความสามารถสูงเป็นพื้นฐานส าคัญซึ่งสอดคล้องกับค าตรัสของอัลลอฮ “ดังนั้น พวกเจ้าจงถามบรรดา
ผู้รู้ หากพวกเจ้าไม่รู้”(อันนะหฺลิ : 43)  

จากค าตรัสของอัลลอฮฺในคัมภีร์อัลกุรอานที่กล่าวถึงการด าเนินงานของประชาชาติอิสลามจะ
ไม่ท าอย่างกะทันหันโดยปราศจากกฎเกณฑ์ การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นด้วยการวาง
แผนการด าเนินงาน ซึ่งทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม มีการศึกษาหาความรู้และปรึกษาจากผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและความความสามารถในเรื่องของการวางแผน จะท าให้แผนที่ท านั้นมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้งาน โครงการหนึ่ง ๆ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ได้อย่างง่ายดาย  

2.2. การจัดสรรทรัพยากร 
 การจัดสรรทรัพยากรเป็นกระบวนการแสวงหาและใช้ทรัพยากรในการบริหาร ซึ่งได้แก่  คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ
วางแผน การจัดสรรทรัพยากรจึงเป็นการหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดทรัพยากรการบริหารแก่หน่วยงาน 
เช่น การจัดงบประมาณ การก าหนดอัตราต าแหน่งหน้าที่การงาน การแสวงหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มี
ความจ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทรัพยากรมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนิน
กิจกรรมทุกๆด้านขององค์กร หากองค์กรมีทรัพยากรเพียงพอและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ ทั้งยังมี
การบริหารจัดการที่ดีก็จะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรนั้นลุล่วงไปด้วยดีและมีคุณภาพ (พรรณอร  
อุชุภาพ, 2556, น. 2) 

อิสลามเป็นศาสนาที่มีสัจธรรมมีความครอบคลุมทุกกระบวนการของการด าเนินชีวิต ในเรื่อง
ของการจัดสรรทรัพยากร อัลลอฮฺได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานไว้อย่างชัดเจนและยังมีแบบอย่างที่ดีจาก
ท่านนบีมูฮัมมัด การจัดสรรทรัพยากรเป็นการบริหารที่ครอบคลุมทั้งทรัพยากรที่เป็นมนุษย์และ
ทรัพยากรทั่วๆไปที่มีความจ าเป็นที่ช่วยเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นอิสลามส่งเสริมให้มีการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม   
อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานดังนี้ “เขากล่าวว่า  : ได้โปรดแต่งตั้งฉันให้ควบคุมการคลังของประเทศ 
แท้จริงฉันเป็นผู้ชื่อสัตย์ผู้รู้” (ยูซุฟ : 55) และอีกหนึ่งค าตรัส “นางคนหนึ่งในสองคนกล่าวว่า “โอ้คุณ
พ่อจ๋า! จ้างเขาไว้ซิ แท้จริงคนดีที่ท่านควรจะจ้างเขาไว้คือ ผู้ที่แข็งแรง ผู้ที่ซื่อสัตย์” (อัล-เกาะศ๊อศ : 26) 
จากค าตรัสข้างต้นบ่งบอกถึงอิสลามให้ความส าคัญกับการเลือกบุคคลที่ดี มีความรู้ และมีความสามารถ 
ในบางอาชีพหรือในบางหน้าที่จ าเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะเช่นผู้ที่ดูแลในเรื่องการคลัง
ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด และในบางหน้าที่บุคคลที่มีร่างกายที่แข็งแรงกว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมกว่า 
การท างานอะไรก็ตามย่อมจะต้องประสบกับปัญหาผู้ที่รับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีความอดทนในสิ่งที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตามอิสลามไม่บังคับให้ผู้ใดปฏิบัติ
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ในสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถที่ตนเองสามารถจะกระท าได้ อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  “อัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับ
ชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้น ( อัล-บ่าก่อเราะฮฺ : 286) การสรรหา
ทรัพยากรบุคคลผู้บริหารองค์กรจ าเป็นที่จะต้องคัดเลือกบุคคลที่ดีและมีความสามารถตรงกับงานที่
จะต้องรับผิดชอบทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนยังสามารถช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นแก่องค์กรเนื่องจากบุคลากร
ปฏิบัติงานอยู่พ้ืนบนฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของศาสนาอิสลาม 

นอกจากอิสลามจะให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอ่ืนๆที่มีความส าคัญกับการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อิสลามก็ให้ความส าคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งอัลลอฮฺได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานในเรื่อง
ของการเตรียมพร้อมทรัพยากรต่างๆที่มีความจ าเป็นดังนี้ “พวกเจ้าจงออกไปกันเถิดทั้งผู้ที่มีสภาพ
ว่องไว และผู้ที่มีสภาพเชื่องช้า และจงเสียสละทั้งด้วยทรัพย์ของพวกเจ้า และชีวิตของพวกเจ้าในทาง
ของอัลลอฮฺนั่นแหละคือสิ่งที่ดียิ่งส าหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้” (อัต-เตาบะฮฺ :41) การด าเนินงานต่าง ๆ 
จ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนงานให้สามารถเดินไปข้างหน้าอิสลามจึงส่งเสริม
ให้มุสลิมบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพ่ือในแนวทางของอิสลาม องค์กรต่างๆที่ท างานเพ่ืออิสลามรวมถึง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางองค์กรมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัดการด าเนินงานอาจจะ
ประสบกับปัญหาเช่นการด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหางบประมาณ
เพ่ิมเติมให้เพียงพอกับความจ าเป็นที่จะต้องใช้  เงินบริจาคจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สามารถช่วยองค์กร
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การขาดแคลนงบประมาณอาจจะส่งผลต่อ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเนื่องจากหลายสิ่งหลายอย่างจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการซื้อ
และจัดท า อิสลามส่งเสริมให้มีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นที่จะส่งผลให้
การด าเนินงานนั้นประสบกับความส าเร็จ  อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  “และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ 
(ป้องกัน) พวกเขา สิ่งที่พวกเจ้าสามารถ อันได้แก่ก าลังอย่างหนึ่งอย่างใด และการผูกม้าไว้ โดยที่พวก
เจ้าจะท าให้ศัตรูของอัลลอฮฺ  และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นเกรงด้วยสิ่ง นั้น และพวกอ่ืน ๆ อีก อ่ืนจาก
พวกเขา ซึ่งพวกเจ้ายังไม่รู้จักพวกเขา อัลลอฮฺทรงรู้จักพวกเขาดี และสิ่งที่พวกเขาบริจาคในทาง
ของอัลลอฮฺนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม สิ่งนั้นจะถูกตอบแทนแก่พวกเจ้าโดยครบถ้วนโดยที่พวกเจ้าจะ
ไม่ถูกอธรรม” (อัล-อัมฟาล: 60) 

จากคัมภีร์อัลกุรอานบ่งบอกถึงอิสลามให้ความส าคัญในการจัดเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่มี
ความจ าเป็นในการด าเนินงานขององค์กร โดยที่ทรัพยากรจะต้องมีความพร้อมในการใช้งานถ้าหากมี
สิ่งใดที่ยังขาดอยู่ควรจัดหาให้เพียงพอและให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ก่อเกิดประโยชน์จนท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

2.3 การกระตุ้นหรือการส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน  
การกระตุ้นหรือการส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องค านึงถึง การ

กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจอยากที่จะท างานนั้น ๆ จะท าให้บุคลากรมีความตั้งใจในการ
ท างานและมีความสุขในงานที่ได้รับมอบหมาย การจูงใจมีความส าคัญเป็นอันมากในองค์กรโรงเรียน
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ส าหรับครูและนักเรียนเพราะมันจะประกันถึงการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 
2556, น.51) 

บุคลากรถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับองค์กรใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะ
องคก์รที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนส่วนใหญ่มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน
นักเรียน ดังนั้นการที่จะให้ได้มาซึ่งครูที่มีคุณภาพเพ่ือที่จะให้ส่งผลดีต่อนักเรียนนั้นโรงเรียนจะต้องมี
การวางแผนและมีกระบวนการที่ดี โดยการน าครูไปพัฒนาเพ่ือให้มีความสามารถตรงตามมาตรฐาน
ของการเป็นครู อิสลามไม่ส่งเสริมให้ใครต้องปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองไม่มีความสามารถหรือถนัดในการที่
จะท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอัลลอฮฺได้ตรัสว่า “อัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถ
ของชีวิตนั้นเท่านั้น”( อัล-บ่าก่อเราะฮฺ :286) เนื่องจากบุคคลหนึ่ง ๆ มีความเชื่อว่าตนเองนั้นมี
ความสามารถในการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ ดังนั้นเมื่อเขาเหล่านั้นได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เขาก็จะมีความมั่นใจและปฏิบัติ
ในสิ่งที่ตนเองจะต้องท าอย่างเต็มที ่ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องให้ความสนใจในการพัฒนาบุคลากร
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เขาท างานได้อย่างภาคภูมิใจ  

นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงกับงานที่จะต้องรับผิดชอบแล้วสิ่งที่
สามารถกระตุ้นและจูงใจให้คนปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอิสลามส่งเสริมให้มีการให้รางวัลและลงโทษ 
เนื่องจากคนเราไม่สามารถจะเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จได้ทุกคน และยังคงมีบุคคลเป็นจ านวนมากมี
แนวโน้มว่า จะมีความพึงพอใจกับสถานภาพที่ตนเองมีอยู่ โดยไม่พยายามที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงตน
ให้ดีขึ้นไม่ว่าจะใช้วิธีการจูงใจโดยการให้รางวัลก็ตาม ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการลงโทษเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจึงน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้ ทั้งนี้เพราะการแสดงออกของ
บุคคลเกิดจากการที่พวกเขามีความหวังต่อผลรางวัลและความกลัวต่อการถูกลงโทษ หลักการของการ
ลงโทษและการให้รางวัลมีจุดมุ่งหมายเพื่อลงโทษผู้ที่ท าผิดและให้รางวัลผู้ที่ท าดี อัลลอฮฺได้ตรัสถึงเรื่อง
นี้ในคัมภีร์อัลกุรอานดังนี้ “ดังนั้นผู้ใดกระท าความดีหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน ส่วนผู้ใด
กระท าความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน” (อัลซัลซะละฮฺ : 7-8) การให้รางวัลหรือการ
ยอมรับผลงานที่ดีเป็นสิ่งที่ควรกระท ายิ่งเพราะหากไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นการบั่นทอนก าลังใจของผู้ที่
ท างานอย่างทุ่มเท อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติงานที่ไร้ประสิทธิภาพ อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 
“แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย เราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระท าความดีสูญหาย
อย่างแน่นอน” (อัลกัฟฟ : 30) วิธีการจูงใจวิธีหนึ่งที่สามารถท าได้โดยง่ายแต่สามารถส่งผลต่อความรู้สึก
ทางจิตใจได้อย่างมากก็คือ การกล่าวชมเชยในสิ่งที่เขาได้ท าไปเพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เขา
รักษาซึ่งความดีและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อิสลามส่งเสริมให้ใช้ค าพูดที่ดีในการพูดระหว่างกันอัลลอฮฺได้
ตรัสว่า “และจงพูดจาแก่เพ่ือนมนุษย์อย่างดี” (อัลบาเกาะเราะฮฺ : 83) ท่านนบี มูฮัมมัดได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการส านึกและกล่าวขอบคุณต่อบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือว่า “ผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้ขอบคุณ
คนอ่ืน เขาผู้นั้นแน่แท้มิได้ขอบคุณอัลลอฮฺ”  (รายงานโดยอบูดาวุด) เนื่องจากค าพูดที่ดีสามารถเป็น
ตัวกระตุ้นให้คนรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองตลอดจนส่งผลให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตนเองกับสิ่งที่
ได้ท าไปผู้บริหารองค์กรอิสลามจึงจ าเป็นที่จะต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ 
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นอกจากนั้นแล้วผู้บริหารสามารถที่จะใช้ค าสอนของศาสนาเป็นตัวกระตุ้นทางจิตวิญญาณได้เช่นเดียวกัน 
ดั่งค าตรัสของอัลลอฮฺในคัมภีร์อัลกุรอาน “จงกล่าวเถิด (นบีมูฮัมมัด) ว่า พวกท่านจงท างานเถิด 
แล้วอัลลอฮฺจะทรงเห็นการงานของพวกท่าน และร่อซูล (ศาสนทูต) ของพระองค์และบรรดามุอ์มิน 
(ผู้ศรัทธา) ก็จะเห็นด้วย และพวกท่านจะถูกน ากลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย
แล้วพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่าน ในสิ่งที่พวกท่านท าไว้” (อัตเตาบะฮ :105)หลักค าสอนต่าง ๆ 
ของอิสลามสามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความส านึกและเกิดความรับผิดชอบกับการกระท าของตนเอง
เนื่องจากทุกการกระท าของเขานั้นจะได้รับการตอบแทน สิ่งนี้สามารถที่จะควบคุมและกระตุ้นให้คน
ปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับการตอบแทนในวันโลกหน้า  
 การกระตุ้นส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน หรือการจูงใจถือเป็นกระบวนการส าคัญในการบริหารงาน
โรงเรียนซึ่งผู้บริหารควรให้ความส าคัญ การจูงใจสามารถที่จะใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ รูปแบบที่เหมาะสมในการกระตุ้นขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ของการแสดงออกของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน บางคนควรให้รางวัล บางคนควรจะให้การลงโทษเพ่ือ
ระงับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการลงโทษควรค านึงวิธีการที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการต่อต้าน แต่
ทั้งนี้วิธีการกระตุ้นที่สามารถกระท าได้กับทุกคนในองค์กรนั่นก็คือการกระตุ้นทางจิตวิญญาณโดยการใช้
ค าพูดที่ดีในการชมเชย และใช้หลักค าสอนของอิสลามเป็นตัวควบคุมและกระตุ้นการปฏิบัติงาน 
นอกจากนั้นการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพในการปฏิบัติงานมีความเสมอต้นเสมอปลาย
ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรต่อไป 

2.4 การประสานงาน 
เมื่อมีการจัดองค์การโดยการแบ่งออกเป็นส่วนหรือแผนกต่าง ๆ ภายใต้หลักปรัชญาการแบ่งงาน

กันท าตามความสามารถหรือความถนัด ท าให้แต่ละหน่วยงานที่แบ่งออกมานั้นอยู่อย่างอิสระไม่ขึ้นต่อกัน 
บางครั้งท าให้การท างานมีลักษณะทับซ้อนและก้าวก่ายกันก่อให้เกิดปัญหาในการท างานขึ้นได้ ดังนั้น
เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดหรือหยุดชะงักอันเนื่องมาจากความ
ขัดแย้ง จ าเป็นที่จะต้องมีระบบการประสานงานที่ดีในการเชื่อมต่อระหว่างกันในองค์กร การประสานงาน
นั้นเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมหรือการประสานงานต่างๆของคนในหน่วยงานหรือในองค์กรให้น ามา
รวมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกัน (สุรพันธ์ 
ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, น. 52) 

การประสานงานมีความส าคัญกับอิสลามเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลักการอิสลามได้เน้นหนัก
ในเรื่องการปฏิสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งนี้เพราะอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญต่อ
การปฏิบัติศาสนากิจในลักษณะที่เป็นกลุ่มมากกว่าปัจเจกบุคคล ดังปรากฏในหลายโองการที่เริ่มค า
กล่าว “โอ้...บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย หรือ โอ้..มวลมนุษย์” ค าสอนอิสลามได้ส่งเสริมให้มุสลิมมีความ
เป็นเอกภาพและยังส าทับไม่ให้เกิดการแตกแยก อัลลอฮฺได้ตรัสว่า“และพวกเจ้าจงยึดสายเชือก
ของอัลลอฮฺโดยพร้อมกันทั้งหมดและจงอย่าแตกแยกกัน” (อาละอิมรอน : 103)  มุสลิมควรท างาน
เป็นกลุ่ม เพราะผลรวมที่ได้จากการท างานเป็นกลุ่มนั้นย่อมดีกว่าหรือมีประสิทธิภาพมากผลรวมอัน
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เกิดจากการท างานตามล าพังเพียงบุคคลเดียวท่านนบีมูฮัมมัดได้กล่าวว่า “ความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ 
จะมีอยู่เหนือกลุ่ม” (รายงานโดย อัตตัรมีซียฺ)เมื่อคนเราอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นองค์กรสิ่งที่พึงจะต้อง
กระท าระหว่างกันนั่นก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอัลลอฮฺได้ตรัสว่า “และบรรดามุมิน (ผู้ศรัทธา) 
ชาย และบรรดามุมิน (ผู้ศรัทธา) หญิงนั้น บางส่วนของพวกเขาต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน ซึ่งพวก
เขาจะใช้ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ชอบและห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ชอบ  (อัต-เตาบะฮฺ:71)เมื่อการด าเนินงานใน
องค์กรเป็นไปด้วยความสามัคคี มีการประสานระหว่างฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้อง ผลที่ออกมาก็มีโอกาสที่
จะประสบความส าเร็จมากขึ้น การที่จะท าให้องค์กรสามารถเกิดการประสานงานที่ดีได้นั้นจะต้องวาง
อยู่บนพื้นฐานของการสร้างความรู้สึกท่ีดีให้มีต่อกันระหว่างสมาชิกภายในองค์กร อิสลามเป็นศาสนาที่
มุ่งเน้นในการสร้างภราดรภาพที่มั่นคงให้เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ที่ปฏิบัติงานเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของ
องค์กรบรรลุผล ท่านนบีมูฮัมมัดได้กล่าวว่า “ความเป็นปึกแผ่น และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ศรัทธา
เปรียบเสมือนอาคารอิฐโดยมีเสาค้ ายันต่อกันอย่างมั่นคง” (รายงานโดยบูคอรี 36:80) การที่จะ
สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเป็นพ่ีน้องนั้นสิ่งที่จ าที่จะต้องปฏิบัติระหว่างกันนั่นก็คือการ
แสดงออกทางมารยาทที่ดีต่อกัน อัลลอฮฺได้ตรัสว่า “เนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจ้า 
(มุฮัมมัด) จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบช้า และมีใจแข็ง
กระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตัวออกไปจากรอบ ๆ เจ้ากันแล้ว ดังนั้นจงอภัยให้แก่พวก
เขาเถิด และจงขออภัยให้แก่พวกเขาด้วย และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้นเมื่อ
เจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย” 
(อาลาอิมรอน : 159) อัลลอฮฺได้ทรงสั่งใช้ แก่ผู้ศรัทธาว่า “และจงพูดจาแก่เพื่อนมนุษย์อย่างดี” 
(อัลบากอเราะฮฺ : 83) 
 อิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้มนุษย์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือให้เกิดความเป็นพ่ีน้องกัน
ดังนั้นในองค์กรผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรแสดงออกระหว่างกันด้วย
การปฏิบัติในสิ่งที่ดีทั้งนี้จะท าให้บุคลากรเกิดความรักและสามัคคีกลมเกลียวระหว่างกันซึ่งจะส่งผลให้
องค์กรมีความเข้มแข็งเนื่องจากบุคลากรมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่เกี่ยงงาน
ดังนั้นการประสานงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กรก็จะมีความราบรื่นไม่มีความขัดแย้งระหว่างกันท าให้
เป้าหมายต่าง ๆ ขององค์กรสามารถประสบความส าเร็จได้ง่ายขึ้น 

2.5 การประเมินผล 
 การประเมินผลเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญในการบริหารจัดการขององค์กร เป็นสิ่ง
ที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ ซึ่งกิ่งพร ทองใบ (2543, น. 79) ได้กล่าวว่า การประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนของการบริหารที่มีความส าคัญยิ่งต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ
ตลอดจนการพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า เนื่องจากผลของการประเมินนั้นเป็นข้อมูลที่ส าคัญท าให้
ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ทราบผลของการด าเนินงาน และโครงการอย่างชัดเจนว่างาน
ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด เป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนา
หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  
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อิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์ใช้ความพยายามและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่ตนเองรับผิดชอบให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ อัลลอฮฺได้ตรัสว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า 
พวกท่านจงท างานเถิด แล้วอัลลอฮฺ จะทรงเห็นการงานของพวกท่าน และร่อซูล(ศาสนทูต)ของพระองค์
และบรรดามุอฺมิน(ผู้ศรัทธา)ก็จะเห็นด้วย และพวกท่านจะถูกน ากลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับ
และสิ่งเปิดเผยแล้วพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่าน ในสิ่งที่พวกท่านท าไว้” (อัตเตาบะฮฺ: 105) จากค าตรัส
แสดงถึงอิสลามส่งเสริมให้การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งจ าเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องและดีที่สุดเนื่องจากทุกการกระท าและเจตนาของเขาไม่สามารถปิดบังได้เนื่องจาก
อัลลอฮฺทรงรู้ ดังนั้นเมื่อปฏิบัติสิ่งใดแล้วจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและประเมินในสิ่งที่ได้ปฏิบัติไป 
อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  “แท้ที่จริงแล้วบุคคลที่ขัดเกลาเขาจะประสบผลส าเร็จ และบุคคลใดที่หมักหมมเขา
จะประสบแต่ความขาดทุน” (อัชชัมชู : 9-10) เหตุผลที่มุสลิมจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและประเมิน
ตนเองอยู่เสมอนั้นนอกจากเพ่ือให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแล้ว สิ่งที่ปฏิบัติแล้วไป
นั้นจะต้องถูกสอบสวนทุกการงานในโลกแห่งอาคิเราะฮฺ(โลกหน้า)ซึ่งเป็นเวลาของการพิพากษาถึงการ
กระท าที่ท าไปในครั้งที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่บนโลกปัจจุบันและทุกการกระท าไม่สามารถที่จะปิดบังได้ 
อัลลอฮฺได้ตรัสว่า “หากท่านทั้งหลายจะได้เปิดเผยหรือปิดบังสิ่งใดในตัวท่านทั้งหลายอัลลอฮฺก็จะทรง
พิพากษามันทั้งหมด” (อัลบากอ-เราะฮฺ : 284) ด้วยเหตุผลที่อิสลามเป็นศาสนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องตามหลักของศาสนาดังนั้นเมื่อใดก็ตามท่ีมุสลิมคนหนึ่งหรือองค์กรอิสลามได้ปฏิบัติงานสิ่งที่ควร
ท าควบคู่ไปด้วยนั่นก็คือการประเมินความถูกต้องเพ่ือป้องการด าเนินงานที่ผิดพลาด แต่ทั้งนี้เมื่อเกิด
สิ่งที่ไม่ถูกต้องอิสลามสนับสนุนให้มีการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับผู้กลับเนื้อกลับตัวนั้นเขาจะได้รับความ
โปรดปรานอันยิ่งใหญ่ ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ของพระองค์  “นอกจากผู้ที่กลับเนื้อกลับตัว และ
ผู้ที่ศรัทธา และประกอบคุณงามความดี เขาเหล่านั้นแหละอัลลอฮฺจะทรงเปลี่ยนความชั่วของเขาเป็น
ความดีและอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ให้อภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อัลฟุรกอน :70) นอกจากนั้นอิสลามถือว่า
การเชิญชวนสู่ความถูกต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันท าโดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ 
ท่านนบีมูฮัมมัด ได้กล่าวว่า “ผู้ใดในหมู่พวกท่านพบเห็นสิ่งชั่วช้าหนึ่งๆ ดังนั้นเขาจงเปลี่ยนแปลงมัน
ด้วยมือของเขา แต่ถ้าเขาไม่สามารถก็ให้เปลี่ยนแปลงด้วยลิ้นของเขา แต่ถ้าหากไม่สามารถอีก ก็ให้
เปลี่ยนด้วยจิตใจ และนั้นถือว่าเป็นศรัทธาที่อ่อนแอที่สุดแล้ว” (รายงานโดย มุสลิม)  ท่านนบีมูฮัมมัด
ได้กล่าวอีกว่า “ผู้ใดชี้น าสู่ความดี เขาจะได้รับผลบุญตอบแทนเท่ากับผู้ที่ท าความดีนั้น” (รายงานโดย มุสลิม)  

จากค าตรัสของอัลลอฮฺในคัมภีร์อัลกุรอานและหะดิษ (วัจนศาสดา) ของท่านนบีมูฮัมมัดข้างต้น
ได้บ่งชี้ว่านอกจากมุสลิมจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนตนเองแล้ว อิสลามยังส่งเสริมให้มีการสอดส่อง
ดูแลมุสลิมด้วยกันโดยการประเมินถึงการกระท าของมุสลิมด้วยกันว่าอยู่ในหลักการที่ถูกต้องหรือไม่ 
ถ้าหากไม่ถูกต้องอิสลามส่งเสริมให้มีการห้ามปราม แนะน าสู่สิ่งที่ดีกว่าและถูกต้องกับหลักการของอิสลาม
แต่ทั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของความสามารถของแต่ละบุคคล ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ผู้บริหารถือได้ว่าเป็นผู้มีอ านาจในหน้าที่จึงมีความสามารถที่จะท าการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานศึกษาตลอดจนต่อบุคลากรเอง
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เนื่องจากบุคลากรมุสลิมทุกคนจะต้องรับผิดชอบทุกการกระท าในหน้าที่ของตนเองโดยที่เขาจะถูก
สอบสวนในวันโลกหน้า  
 
3.บทสรุป  

จากหลักการบริหารงานทั้ง 5 ด้าน คือ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การกระตุ้น การประสานงาน 
และการประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนใหญ่ที่นักการศึกษายุคปัจจุบันได้น าเสนอทั้งหมดล้วนมี
ความสอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม อิสลามเป็นศาสนาที่มีหลักค าสอนที่เป็นสัจธรรมที่
ครอบคลุมทุกกระบวนการของการด าเนินชีวิตซึ่งมีแหล่งที่มาจากคัมภีร์อัลกุรอานและหะดิษ(วัจนะ
ศาสดา)ของท่านนบีมูฮัมมัด ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถที่จะน าหลักค าสอน
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานและจากแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดมาเทียบเคียงและน ามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารโรงเรียน การบริหารงานของอิสลามมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากปรัชญาการบริหารงาน
ทั่วไป เพราะมีความครอบคลุมในเรื่องของอิบาดะห์(ศาสนกิจ) เป็นการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายไม่ใช่
เพียงเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะต้องได้รับความโปรดปรานจากอัลลอ
ฮฺด้วย ผู้บริหารจะต้องมีความย าเกรงและเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เนื่องจากเขาจะต้องถูกสอบสวนในวัน
โลกหน้าถึงหน้าที่และบทบาทต่างๆที่เขาได้รับ การท างานบนพื้นฐานของการศรัทธาในหลักค าสอนจะ
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีความทุ่มเทและเจตนาที่บริสุทธิ์ในการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีความย าเกรง
ต่ออัลออฮฺในการปฏิบัติงานเนื่องจากทุกการงานที่รับผิดชอบจะถูกสอบสวนเพ่ือให้การตอบแทนในสิ่ง
ที่ได้ปฏิบัติไป  ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติงานในอิสลามไม่ใช่แค่เพียงเพ่ือหวังที่จะได้รับสิ่งตอบแทน
ในสิ่งที่เป็นเงินหรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แต่เป้าหมายที่ส าคัญกว่าคือการได้รับความพึงพอใจและความ
โปรดปรานจากผู้เป็นเจ้าผู้ที่ซึ่งสามารถตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ดังแผนภาพข้างล่างนี้ 
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การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการในการเลือกท้างานนอกเวลาของ
นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
Social Construction of meaning, Source of meaning and Process of 

choosing part time job of Trans gender student in Faculty of Animal 
Science and Agricultural Technology, Silpakorn University IT Petchaburi 

campus 
วรทัศน์ เกาะทอง1 และณัฐชนน คูสุวรรณ2 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการให้ความหมาย ที่มาของความหมายของงานนอก
เวลา และ 2) กระบวนการในการเลือกท างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ  คณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิทยาด้วยทฤษฎีฐานราก เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ระดับลึก ผลการวิจัยพบว่า 
ความหมายของการท างานนอกเวลา คือ การใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ อันก่อให้เกิดประสบการณ์ 
และรายได้เสริม มีที่มาจากประสบการณ์การโดยตรงที่ได้รับจากการท างาน กระบวนการในการเลือกท างาน
นอกเวลา ประกอบด้วยกัน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การหางานนอกเวลา 2) การท าข้อตกลงในการท างาน 
3) การเตรียมตัวก่อนเริ่มท างาน การท างานนอกเวลามีแรงจูงใจมาจากความต้องการช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง และเงินได้ด้วยตัวเอง ปัญหาในการท างานนอกเวลา คือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงานบางกลุ่ม  

ค้าส้าคัญ: ชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ 

 
 
 
 
 
1,2 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อีเมล ์gusto_mylovefriend@hotmail.com 
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Abstract 

 The objective of this study is to study of definition, 1) definition source of 
part time working and 2) process to choosing part time job of transvestism male student 
in faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University IT 
Petchaburi campus. This research is qualitative research by Grounded Theory. The data 
was collected by In-depth Interview. The research result found the definition part time 
job is the using time to be productively, make an experience, and make earnings. The 
definition source of part time job is from direct experience that received from part time 
job. The process to choosing part time job includes 3 steps: 1) Finding the part time job 
2) An agreement of part time job 3) Preparing before start. The motivation of part time 
job is to alleviate responsibility of parent and to make earnings by yourself. The 
problem of part time job is a bad relationship with some group. 

Keywords : Transvestism 

 
บทน้า 

 นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่มคนที่จะกลายเป็นแรงงานที่ส าคัญของประเทศไทยใน
อนาคต โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2558, น.
1-2) ความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพจึงมีมากขึ้น เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของธุรกิจ ในการคัดเลือกบุคคล
เข้าท างานนอกจากจะต้องมีความสามารถพิเศษแล้ว ประสบการณ์ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่องค์กรต่าง ๆ 
ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน การศึกษาบางกลุ่มจึงเลือกใช้วิธีการท างานนอกเวลาเป็นตัวช่วยในการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน นอกจากนี้แล้วการท างานนอกเวลายังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง 

 งานนอกเวลา คือ งานที่ท านอกเวลาการท างานตามปกติ ไม่ใช่ท าเป็นงานประจ าทุกวัน เวลา
ในการท างานไม่แน่นอนแล้วแต่สภาพของงาน ค่าจ้างหรือค้าแรงจะมีการตกลงจ้างงานเป็นรายการ เป็น
ชิ้นงาน หรือ นับจากเวลาท างาน เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงาน (parttimejobs1s, 2554) 
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 การตัดสินใจเลือกงานนอกเวลาเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการที่บุคคลหนึ่งจะเลือกงานนอกเวลา
นั้นมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ความชอบความสนใจส่วนตัว ทักษะ การสนับสนุนจาก
บุคคลในสังคม และโอกาสจากภายนอก เป็นต้น (กระทรวงแรงงาน , 2555) จะเห็นได้ว่าในการเลือกงาน
นอกเวลาจ าเป็นต้องมีการวางแผน เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาที่จะต้องแบ่ง
เวลาระหว่างการเรียนกับการท างานนอกเวลาออกจากกันเพ่ือไม่ให้ส่งผลเสียต่อกัน 

 จึงท าให้กลุ่มนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศในสังคมไทยมีกระบวนการหางาน ที่ถูก
จัดเป็นกลุ่มคนชายขอบทางสังคมที่มีกระบวนการในการเลือกท างานนอกเวลาที่แตกต่างออกไป ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันสังคมจะให้การยอมรับว่าคนข้ามเพศนั้นมีสิทธิ และความเสมอภาคไม่ต่างจากคนทั่วไป แต่
ภายใต้สิทธิทางสังคมดังกล่าวนั้น สังคมยังคงสร้างภาพลักษณ์ให้กลุ่มชายรักชายมีความหมาย และคุณค่า
ในเชิงลบตลอดเวลา (ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ, 2554 น.102) ด้วยเหตุนี้กลุ่มชายรักชายจึงพยายามแสดงออก
ถึงความสามารถ และการมีตัวตนเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้น ความคิดหรือกระบวนการใน
การตัดสินใจ และกระท าการต่างๆ รวมถึง การท างานของคนกลุ่มนี้จึงมีความแตกต่างออกไป 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันทางการศึกษาแห่งหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานนอกเวลา 
มหาลัยศิลปากรมีการรับสมัครนักศึกษาช่วยงานให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์หรือบุคลากรในการท างานต่าง ๆ 
ตามมอบหมายโดยมีค่าตอบแทนให้ (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) 
ซึ่งมีนักศึกษาสนใจและสมัครเข้ามาเกินอัตราที่ก าหนด นอกจากนี้แล้วยังมีโครงการตลาดนัดนักศึกษาเดือนละ 
1 ครั้ง เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากเปิดร้านจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ และใช้เวลาว่าง
อย่างเกิดประโยชน์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีการส่งเสริมให้ร้านค้าต่าง ๆ ในมหาลัยที่ต้องการลูกจ้าง ให้
พิจารณานักศึกษาของมหาลัยเป็นตัวเลือกแรก 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะล าดับที่ 11 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มี พ้ืนความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐาน เพ่ือให้มีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้จัดการ
ฟาร์มของตนเองให้เป็นฟาร์มมาตรฐานโดยรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความรู้ด้านชีววิทยาของสัตว์เพ่ือให้มี
ศักยภาพในการผลิตสัตว์ และขยายพันธุ์สัตว์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน (คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของดังกล่าว ทาง
คณะได้มีการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดความช านาญในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์การท างานในฟาร์มของเกษตรกร โดยให้นักศึกษาออกท างาน
นอกเวลาในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงน าผลผลิตที่ได้ไปออกจ าหน่ายใน



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

298 

 

ตลาด จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าทางมหาวิทยาลัย และคณะเป็นฝ่ายหนึ่งที่สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์โดยการไปท างานนอกเวลา 

 จากความส าคัญที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการท างานนอกเวลา 
ในแง่มุมของการให้ความหมาย และกระบวนการในการเลือกท างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่
แต่งกายข้ามเพศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตรมีการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศเพ่ือสร้างพ้ืนที่ทาง
สังคมข้ึนมาใหม่ในหมู่นักศึกษาด้วยกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการให้ความหมาย และที่มาของความหมาย ของการท างานนอกเวลาของ
นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการในการเลือกท างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกาย
ข้ามเพศคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
วิธีการวิจัย 

 1) การออกแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีวิทยาแบบทฤษฎีฐานราก โดยผู้วิจัยใช้กระบวน
ทัศน์แบบการตีความนิยม (Interpretation) และสร้างสรรค์นิยม (Constructionism) ตามแนวทางของ 
Charmaz (2006) เพ่ือค้นหาความหมายหรือทฤษฎีใหม่ ๆ จากทัศนคติและนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกาย
ข้ามเพศคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2) ผู้ให้ข้อมูลหลักและการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี 
 การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก บุคคล และพ้ืนที่ในการวิจัย เพ่ือศึกษาการให้ความหมาย และ
กระบวนการในการเลือกท างานนอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักโดยได้เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
หลักจ านวน 10 คน 
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 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวผู้วิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนผู้วิจัยได้
เตรียมตัวศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้ความหมาย และกระบวนการในการเลือกท างาน
นอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ ผู้วิจัยได้เตรียมแนวค าถามในการวิจัยที่สร้างจาก
กรอบแนวคิดและทฤษฎีโดยการใช้ค าถามปลายเปิดนอกจากนั้นผู้วิจัยได้เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
บันทึกภาพ และเตรียมอุปกรณ์การจดบันทึก ส าหรับการท าวิจัยภาคสนาม 

 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ 3 วิธีการ คือ  
 4.1) การสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 10 คน ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ได้ท างานนอกเวลา 
เพ่ือน าข้อมูลไปสร้างทฤษฎีฐานราก โดยผู้วิจัยเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
(Interview Guide)  
 4.2) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-note) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลด้วย
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้รับการอนุญาตให้บันทึกเสียงการสนทนาด้วยเครื่องบันทึกเสียงทุก
ครั้ง โดยให้ความส าคัญกับค าพูดและท่าทางและมีการจดบันทึกข้อมูลในประเด็นที่ส าคัญระหว่างการ
สัมภาษณ์เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ 
 4.3) การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) เพ่ือเป็นการเตรียมตัวก่อนและหลังจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษา และทบทวนเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
 5) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ผลการวิเคราะห์โดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) ส าหรับความน่าเชื่อถือของแนว
ค าถามสัมภาษณ์ ความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลท าได้โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักหลาย จ านวน 10 คน และความน่าเชื่อถือในส่วนของ
ผลสรุปการศึกษาท าได้โดยการใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นมาวิเคราะห์ในเรื่องเดียวกัน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1)  ความหมายของการท างานนอกเวลา  
 1.1) การหารายได้เสริม มีที่มาจากความคิดที่ว่า การหาเงินใช้ได้ด้วยตัวเองนั้นสามารถ
น าเงินไปใช้ในสิ่งที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องพ่ึงเงินพ่อแม่ เป็นรายได้เสริมให้กับตนเอง อีกท้ังยังเป็นการแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง 
 1.2) การหาประสบการณ์ มีที่มาจากความคิดว่าการท างานช่วยให้ได้ความรู้ ได้เรียนรู้
วิธีการท างาน และสิ่งต่างๆ เพ่ิมข้ึน  
 1.3) การฝึกฝนการใช้ชีวิตในสังคม มีที่มาจากความคิดว่าประสบการณ์ที่ได้จากการท างาน
นอกเวลา ที่ท าให้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในที่ท างาน ได้แง่คิดใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไป
จากเดิม ดังนั้น ความหมายของการท างานนอกเวลา คือ การใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ อันก่อให้เกิด
ประสบการณ์ และรายได้เสริม โดยความหมายของการท างานนอกเวลานี้มีที่มาจากประสบการณ์การโดยตรง
ของผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับจากการท างาน  
 2)  กระบวนการในการเลือกท างานนอกเวลา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  
  2.1) การหางานนอกเวลา เป็นกระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลท าการค้นหางานที่ตนสามารถท าได้ 
 2.2)  การท าข้อตกลงในการท างาน เป็นกระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลตรงลงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานนอกเวลา 
 2.3) การเตรียมตัวก่อนเริ่มท างาน เป็นกระบวนการสุดท้าย ผู้ให้ข้อมูลจะเตรียมความพร้อม
ในการท างาน และค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานที่ท า 
 3) แรงจูงใจในการท างานนอกเวลา มีด้วยกัน 2 ปัจจัย 
 3.1) ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูล
ถูกรับผิดชอบโดยผู้ปกครอง ผู้ให้ข้อมูลจึงอยากช่วยแบ่งเบาภาระเหล่านั้น 
 3.2) ตอบสนองความต้องการในการด าเนินชีวิต เพราะเงินเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต 
และเป็นตัวแทนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ 
 4) ปัญหาในการท างานนอกเวลา พบว่า 
  4.1 ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน เนื่องจากการท างานนอกเวลาท าให้ต้องพบ
เจอกับคนหลาย ประเภท ต้องมีการปรับตัวเองให้เข้ากับคนทุกคน และสังคมในสถานที่ท างานให้ได ้
 4.2 การรับมือกับลูกค้า ในการท างานแต่ละวันต้องพบเจอลูกค้ามากมาย ลูกค้าแต่ละคน
มีความต้องการไม่เหมือนกัน มีนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน จึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาเล็ก ๆ ไปจน
ปัญหาใหญ่ 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการในการเลือกท างาน
นอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า ความหมายของการท างานนอกเวลา คือ การหารายได้เสริม 
การหาประสบการณ์ และการฝึกฝนการใช้ชีวิตในสังคม มีที่มาจากประสบการณ์ที่ได้จากการท างานนอก
เวลา ที่ท าให้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในที่ท างาน ได้แง่คิดใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไป
จากเดิม ที่มาของความหมายนั้นมาจาก ความคิดท่ีว่าการหาเงินใช้ได้ด้วยตัวเองนั้นสามารถน าเงินไปใช้ใน
สิ่งที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องพ่ึงเงินพ่อแม่ เป็นรายได้เสริมให้กับตนเอง และเป็นประสบการณ์ให้กับตน  
กระบวนการในการเลือกท างานนอกเวลา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การหางานนอก การท าข้อตกลง
ในการท างาน และการเตรียมตัวก่อนเริ่มท างาน ตามล าดับ แรงจูงใจในการท างานนอกเวลา มีด้วยกัน 2 ปัจจัย 
คือ ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และเงินตอบสนองปัญหาในการท างานนอกเวลา พบว่ามีปัญหา
เรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และการรับมือกับลูกค้า 

ข้อเสนอแนะ 

 1) งานวิจัยชิ้นนี้ท าการศึกษากับกลุ่มนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงควรท าการวิจัยกับกลุ่ม
นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศคณะอ่ืน ๆ เช่น คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ได้มุมมองอ่ืน ๆ 
 2) ควรท าการศึกษากับกลุ่มนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ มหาวิทยาลัยอ่ืน  ๆ ที่มี
การรวมกลุ่มกันของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศขึ้นมา เพ่ือน ามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างหรือเหมือนกันในกระบวนการการเลือกงานนอกเวลา 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่อง การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการในการเลือกท างาน
นอกเวลาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่ งกายข้ามเพศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สามารถส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความ
อนุเคราะห์ของหลายๆ ท่าน ที่สละเวลาอันมีค่ายิ่งเพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ ประกอบการท าวิจัยเล่มนี้ จึงขอ
กราบขอบพระคุณมาด้วย ณ โอกาสนี้ 
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 ขอขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในการท าวิจัย ตลอดจนได้กรุณาตรวจ และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ ร วมถึง
นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยชิ้นนี้  
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การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
The Development of Science Inquiry Package on  

Body Systems for Pratomsuksa VI Students  
ขวัญใจ ชูโชติ 1, สุธน ช่วยเกดิ  2 และ เกษร เมืองทิพย์ 3  

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล 0.5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิค
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย ชุดการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ 
จ านวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ มีค่าความยาก 0.43-0.67 ค่า
อ านาจจ าแนก 0.27 - 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อ ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที 

ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องระบบ
ร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.17/84.11 และค่า
ดัชนีประสิทธิผล 0.72 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ค้าส้าคัญ: ชุดการสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 

The purposes of the research were : (1) to develop science inquiry 
instructional package on body systems for pratomsuksa VI students with quality 
standard criteria of 80/80 and effectiveness index 0.5, (2) to compare the achievement 
before and after learning and to (3) study students’ satisfaction toward the teaching of 
science inquiry instructional package on body systems. The samples were 30 
pratomsuksa VI students at Thepmitrsuksa School, Suratthani Primary Educational 
Service Area Office 1. The instruments used for data collection were 4 sets of science 
inquiry instructional package on body systems, achievement tests with difficulty index 
ranged from 0.43 to 0.67, discrimination power ranged from 0.27 to 0.80, and reliability 
of 0.93, and a set of satisfaction questionnaire with reliability of 0.85. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation, and t-test 
(Dependent) was used for hypothesis testing. 

The results revealed that the efficiency values of the science inquiry 
instructional package on body systems were 84.17/84.11 and the E.I. of 0.72, the 
academic achievement of the students was significantly higher than before learning at 
the .01 levels, and the satisfaction of the students was at very high level.   
 
Keywords : Instructional package, Academic achievement, Satisfaction 

 
บทน้า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งกับนักเรียน ซึ่งวิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้นักเรียนได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.1) ดังนั้น การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของผู้สอน ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 148 คน ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 พบว่านักเรียนมีระดับผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.55 ซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ 80 (โรงเรียนเทพมิตรศึกษา, 2556, น.6) 
จากข้อมูลของผลสัมฤทธิ์จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะมุ่งเน้นกระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู้ต้องผ่านการทดลองใช้แก้ปัญหาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งขั้นตอนการ
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สอนก็ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน สะดวกส าหรับครูผู้สอนในการน าชุดการสอนไปใช้เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  

จากความส าคัญดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน และ 3) มีความพึงพอใจ
ต่อชุดการสอนอยู่ในระดับดี ซึ่งชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย
ได้พัฒนาการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เนื่องจากระบบร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
เข้าใจยาก ซึ่งเกี่ยวกับการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ผู้วิจัยจึงมุ่งหวังว่าการเรียนการสอน
ด้วยชุดการสอน โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
  
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 148 คน จ านวน 3 ห้องเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบร่างกาย
มนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น จ านวน 4 ชุด คือ 1) การเจริญเติบโตของ
ร่างกาย 2) อาหารเป็นสิ่งจ าเป็นต่อร่างกาย 3) ระบบอวัยวะในร่างกาย และ 4) ความสัมพันธ์ของ
ระบบต่างๆ ในร่างกาย 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 30 ข้อ เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43-0.67 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.27-0.80 และคา่ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ จากสูตร KR-20 เท่ากับ 0.93 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 10 ข้อ (ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach) เท่ากับ 0.85 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 1) นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 30 ข้อ 2) นักเรียนศึกษาชุดการสอนและท ากิจกรรมในแต่ละชุด จ านวน 
4 ชุด ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง 3) นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Posttest) จ านวน 
30 ข้อ 4) นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอน จ านวน 10 ข้อ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) และหาค่า

ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  (5E) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยชุดการสอน 4 ชุด โดยน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เก็บคะแนนกิจกรรม

ทั้ง 4 ชุด มาเฉลี่ยรวมเป็นร้อยละเป็นประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และใช้คะแนนทดสอบหลังเรียน

คิดเป็นร้อยละเป็นค่า (E2) น าค่ามาค านวณดัชนีประสิทธิผล (E.I) จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน ตามสูตร (E1/E2) โดยประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมารวบรวมหา

ค่าเฉลี่ยแล้วรวมคะแนนภายหลังเรียน มาหาผลต่างจากคะแนน (ก่อนเรียน-หลังเรียน) เพ่ือท าการเปรียบเทียบ
ตามสูตรของสถิต ิt - test (Dependent)  

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ 84.17/84.11 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.72 เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ค่าดัชนี
ประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป ด้านคุณภาพของชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาชุด
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีการพัฒนาหลายขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
โดยผู้วิจัยศึกษากับนักการศึกษาหลายท่าน เช่น การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546) แนว
การสอนวิทยาศาสตร์ของ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ศาสตร์การสอน องค์ความรู้ เ พ่ือการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของ ทิศนา แขมมณี (2553) นอกจากนี้ ยังศึกษาผลการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้จากนักการศึกษาและนักวิจัยท่านอ่ืน ๆ จึงอาจเป็นไปได้ที่ชุดการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ จึง
สามารถพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
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 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบร่างกาย
มนุษย ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่า t – test ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

การทดสอบ 
จ้านวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม X  S.D. df t 

ก่อนเรียน 30 30 14.40 2.75 
29 32.07** 

หลังเรียน 30 30 25.60 3.14 

** P<.01 
  
 จากตารางที่ 1 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียน เท่ากับ 25.60 และ14.40 
ตามล าดับ แสดงว่าการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ภายหลังการเรียนรู้เมื่อใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์  สูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน ทั้งนี้เป็นผลจากการพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่
สร้างขึ้นมีข้ันตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสงสัยในขั้นสร้างความ
สนใจ  ซึ่งสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545, น.57) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน และยังสอดคล้องกับ
แนวความคิดของดวงกมล  สินเพ็ง (2553, น.138-142)  ที่กล่าวว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้เองและเมื่อได้ฝึกฝนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความรู้ ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาของผู้เรียน ที่ส่งผลให้เกิดความท้าทายที่จะตั้งใจเรียนเพ่ือให้ผลการทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าเดิม 

3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 เป็นผลมา
จากผู้วิจัยได้ค านึงถึงการน าเสนอความรู้ เนื้อหา ให้สั้นกระชับ เข้าใจง่าย มีกระบวนการทดลอง ตรง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหา
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ความรู้ ที่สร้างขึ้นมีภาพประกอบเป็นภาพสีที่ชัดเจน น่าสนใจ รูปเล่มมีสีสันสวยงาม  มีการ์ตูนประกอบด้วย
ค าพูดต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ ได้อย่างเพลิดเพลิน เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ (ส าลี รักสุทธี, 2553, น.112) ที่
กล่าวถึงลักษณะชุดการสอนที่ดีว่าจะต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาที่ผู้สอนได้ท าการวิเคราะห์
สอดคล้อง กับผู้เรียน มีศิลปะในการน าเสนอสื่อสารให้ดูตื่นเต้นเร้าใจ เช่น การใช้ตัวการ์ตูน ใช้ตัว
ละครท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าก าลังมีครูหรือเพ่ือนคอยน าสู่เนื้อหา 

  
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา สรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 
     1. การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ 84.17/84.11 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.72 เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการ
ใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ได้ค่าระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.67 ซึ่งอยู่ระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง 
ระบบร่างกายมนุษย์  ที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ระดับมากที่สุด มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลมากว่า 0.50 นอกจากนี้ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นสื่อที่โรงเรียนอื่นๆได้  
 2. ก่อนด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ ครูผู้สอนควรสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการท างานกลุ่ม และนักเรียนแสดง
ความคิดเหน็ได้อย่างหลากหลาย 
 3. ส าหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมของสื่อการสอน ครูอาจเพ่ิมเติมในส่วนข้อมูลจากวีดีโอ
ประกอบในขั้นน าเข้าสู่บทเรียนหรือขั้นขยายความรู้เพ่ือสร้างความสนใจและขยายความรู้กับผู้เรียน
ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4. ในกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมกันคิดและแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (science show) 
ถ้าได้มีการมอบหมายให้นักเรียนเตรียมการฝึกซ้อมการแสดงไว้ล่วงหน้า จะช่วยกระตุ้นความน่าสนใจ
จากเพ่ือน ๆ ได้เป็นอย่างมากและนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึ้น 
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 5. ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ครูควรมีศึกษาคู่มือ
การใช้ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัสดุจริงควบคู่กับการมองภาพในชุด
การสอนและใช้ทบทวนสรุปอีกครั้งเมื่อนักเรียนศึกษาชุดการสอนจบเพ่ือให้นักเรียนรู้เนื้อหาได้ชัดเจน
และเข้าใจตรงกัน 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและ
ชีวิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนัก เรียนที่มีต่อเรื่อง 
หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดพรุศรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช 
จ านวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยาก 0.40 –  0.70 ค่าอ านาจจ าแนก 
0.20 - 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบทีที่แบบไม่อิสระ  

ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.20/81.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช สูงกว่าก่อนเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 

 
ค้าส้าคัญ : ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์, หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 
 
 The purposes of the research were to development of Science Activity 
Packages on Life Unit and Plants for Matthayomsuksa I Students with a Efficiency 
criteria of 80/80, to compare the achievement before and after learning and to study 
students’ satisfaction toward the teaching of Science Activity Packages on Life Unit 
and Plants. The samples were 30 Matthayomsuksa I students at Watprusri School, 
Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. The Activity used for data 
collection were 5 sets of Science Activity Packages on Life Unit and Plants, an 
achievement test with difficulty ranged from 0.40 to 0.70, discrimination ranged from 
0.20 to 0.75, and reliability of 0.91, and a students’ satisfaction questionnaire with 
reliability of 0.72. The statistics used for data analysis were percentage, mean, and 
standard deviation. t-test (Dependence) was used for hypothesis testing.  
 The results revealed that the efficiency value of the development of  
Science Activity Packages on Life Unit and Plants Students was 82.20/81.50, the 
academic achievement of the students was significantly higher than before learning 
at the 0.05 level, and the satisfaction of the students was at high level.  
 

Keywords : Science Activity Packages, Unit and Plants, and achievement 

 

บทน้า 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ลงมือปฎิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการท ากิจกรรม
ภาคสนาม การสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลองในห้องปฎิบัติการ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น มีความสามารถในการสืบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science Inquiry) มีความสามารถ
ในการแก้ปํญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, น.106) ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูขาดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงไม่สามารถท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดประสงค์และขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ ไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชา โดยเฉพาะเนื้อหาในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นปัญหาจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ในระดับนี้ ทีส่่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่ าไม่สามารถน าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้ผู้ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น ดังนั้นครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 
โดยใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมและการใช้สื่อเป็นส่วนประกอบส าคัญเนื่องจากสื่อเป็นเครื่องมือของ
การเรียนรู้ที่มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนอง  (กรมวิชาการ, 2545, น.24) 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาชุดกิจกรรม เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสามารถ และ
ความสนใจ มีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มที่โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ่งชุดกิจกรรมจะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลงในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนเป็นอิสระ 
สามารถประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองมากกว่าที่จะให้ครูบอกหรือก าหนดให้ โดยครูเป็น
ผู้สร้างโอกาสทางการเรียนการสอนมีกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนจะ
ด าเนินการเรียนจากค าแนะน าที่ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอนด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับธรรมชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยากรู้อยากเห็น อยากคิดค้นในสิ่งต่าง ๆ การจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนได้คิด ได้ทดลองไปทีละขั้นตอน และทราบผลกระท าของตนเอง 
ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (กรมวิชาการ, 2535, น.86) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศิริพร เกษแก้ว,  (2553)  งานวิจัยของ ชนากานต์  โชติพิรัตน์ (2557) และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ จิราวรรณ รอดโหม้ง (2555) ที่กล่าวว่า การเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น   

จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาชุดกิจกรรม 1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช โดยมีสมมติฐานว่า 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและ
ชีวิตพืช ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึน้ไป 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช 
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3) นักเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช อยู่ในระดับมาก 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment Research) ที่มีรูปแบบการวิจัย

เป็น One Group Pretest and Posttest Design (พิสณุ ฟองศรี, 2552, น.96-97) คือ มีกลุ่ม
ทดลองเพียงกลุม่เดียวที่มีการทดลองก่อนและหลังเรียน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  36 โรงเรียนวัดพรุศรี อ าเภอบ้าน
ตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่ก าลังเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
วัดพรุศรี อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน (นักเรียนจ านวน 6 คน มีบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงไม่ได้
เลือก) เป็นกลุ่มทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับการเลือกแบบเจาะจง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินจัดการเรียนการสอนด้วย
ตนเอง  
   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิงมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 5 ชุด คือ 1) ชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 2) ชุดที่ 2 เรื่อง การล าเลียงน้ าและอาหาร
ของพืช 3) ชุดที่ 3 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 4) ชุดที่ 4 เรื่อง การสืบพันธุ์ในพืช 5) เรื่อง 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช              
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง หน่วย
สิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ทดสอบจ านวน 40 ข้อ มีความยากเป็นรายข้อ 
(p) 0.47-0.70  และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.40–0.65 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
จากสูตร KR–20 เท่ากับ 0.91 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 15 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach เท่ากับ 0.72  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 1) นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 40 ข้อ 2) นักเรียนเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วย
สิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช จ านวน 5 ชุด ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง นักเรียนท าใบกิจกรรมระหว่างเรียน แบบฝึกหัด 
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และแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3) นักเรียท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน (Posttest) จ านวน 40 ข้อ 4) นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ จ านวน 15 ข้อ 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

1. พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช  ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 ชุด และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิต
และชีวิตพืช พิจารณาจากการท าใบกิจกรรมระหว่างเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนใช้เกณฑ์ 80/80 (E1/E2)  

2. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (E.I.) 
 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้ป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ t – test (Dependent) 
 5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ (E1/E2) และหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืชที่สร้างขึ้น โดย
การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยสถิติทดสอบทีที่แบบไม่อิสระ (t – test Dependent) 3) การศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผล

ของค่าเป็นระดับความพึงพอใจเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การหาค่าประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิต
และชีวิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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 1.1 การหาค่าดัชนีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิต
พืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีค่าประสิทธิภาพ 82.20/81.50 (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

การทดสอบ 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ ค่าร้อยละ 

(E1) 
ค่าร้อยละ 

(E2) 1 2 3 4 5 
ระหว่างเรยีน 83.67 81.33 81.33 80.67 89.00 82.20 - 

หลังเรียน - - - - - - 81.50 

E1/ E2 82.20/81.50 

  
จากผลการศึกษาพบว่า มีค่าประสิทธิภาพ 82.20/81.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเส ริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, (2551) วิธีการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมของพู ลทรัพย์ โพธิ์สุ (2546) 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดทั้งวิเคราะห์หลักสูตร และผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไข
จนได้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา เพชรอ่อน (2554) การ
พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายของพืช
และสัตว์ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 
80.37/81.48 
 1.2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิต
พืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (ตารางท่ี 2)  
 
ตารางท่ี 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.73 คิดเป็นร้อยละ 73 
 

รายการ 
จ้านวน
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

ผลรวมคะแนน 
ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 30 40 380 978 0.73 
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จากผลการศึกษาพบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.73 เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ค่าดัชนีประสิทธิผล 
0.50 ขึ้นไป ทั้งนี้ เป็นเพราะชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ มีเนื้อหาน่าสนใจ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ท้าทายความสามารถ มีค าชี้แจง และล าดับ
ดับขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน สามารถกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสงสัยและมี
ความสนใจ ส่งผลให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปเรื่อย ๆ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยคละความสามารถที่มีสมาชิกประมาณ 5-6 คน และมีการก าหนดบทบาท
ของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่ม ท าให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 
(2540) ที่กล่าวถึง การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม ว่าเป็นการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนโดยให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด  เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด กลุ่มจะเป็นแหล่งความรู้ส าคัญที่จะฝึกให้ผู้เกิดความรู้ความใจ 
และสามารถปรับตัวและเข้ากับผู้อ่ืนได้ เป็นการสอนที่ยึดหลักการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วย
ตัวเองของนักเรียนเอง โดยครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพยายามค้นหา  และพบ
ค าตอบด้วยตนเอง และเป็นการสอนที่ให้ความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็น
ในการแสวงหาความรู้ และค าตอบต่าง ๆ ครูจะต้องให้ความส าคัญของกระบวนการต่าง ๆ ในการแสวงหา
ค าตอบ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริพร  เกษแก้ว (2553) พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการท างานเป็นกลุ่ม 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการฟังค าบรรยาย 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพรุศรี 
(ตารางท่ี 3)  
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพรุศรี ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

 

การทดสอบ จ้านวนนักเรียน คะแนนเต็ม X  S.D.  D D2 t 

ก่อนเรียน 30 40 12.67 2.35 
598 12120 33.95* 

หลังเรียน 30 40 32.60 2.12 
* P<.05 
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 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
การทดสอบค่าที (t-test) พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิต
และชีวิตพืช มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.67 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.60 โดยคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิต
และชีวิตพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.99 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 จัดอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ให้มีรูปเล่มที่มีสีสัน มีภาพประกอบดึงดูดความสนใจ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย ทันสมัย มี
ความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองท า
ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้เร็วและง่ายขึ้น ทั้งนี้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ ฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน จึงท าให้
ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจิราวรรณ รอดโหม้ง , (2555) 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาชุดกิจกรรมรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการวิจัยว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ 82.20/81.50 ดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.73 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 

1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ตามระดับชั้นอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีดีให้แก่นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
 2. ควรศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หน่วยสิ่งมีชีวิต
และชีวิตพืช กับตัวแปรชนิดอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์จิตวิทยาศาสตร์  
 3. ควรพัฒนาชุดการสอนให้เป็นประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ CAI เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เร่ืองสมบัติของวัสดุ  
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

Development of Training Packages For Basic Science Process Skills on 
Properties of TheMeterials for Prathomsuksa V Students 

 

นัทธมน พัฒน์แก้ว1  วรรณะ บรรจง2 และรัตนา วงศ์ชูพันธ์3 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน
เรื่อง สมบัติของวัสดุ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 
และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของวัสดุ 
ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานกับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 จ านวน 
60 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบ
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิตทิดสอบที 

ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง สมบัติของ
วัสดุ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 75.81/77.93 และดัชนีประสิทธิผล 0.63 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน
สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ค้าส้าคัญ : แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, สมบัติของวัสดุ 
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Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to develop Training Packages For Basic 
Science Process Skills on Properties of The Materials Prathomsuksa V  Students at the 
efficiency criteria of 75/75 and effectiveness index 0.5 or higher, 2) to compare the 
learning achievement of student who learned to the training packages for basic 
science process skills and conventional instruction and 3) to study the students 
satisfaction of learning by the training packages for basic science process skills. The 
samples consisted 0f 60 Prathomsuksa V students attending The Fifth Municipal 
School, obtained through the simple random sampling technique. The instruments 
used in the study consisted the training packages for basic science process skills, 
achievement test a student satisfaction questionnaire. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, and standard deviation. t-test (Independence) was 
used for hypothesis testing.  

The findings revealed the efficiency values of the training packages for basic 
science process skills on properties of the Materials was 75.81/77.93 and the 
effectiveness index was 0.63. The learning achievement of the students taught with 
the training packages for basic science process skills was 0.01 significantly higher than 
those taught with the conventional method at .01 level. The students had a highest 
level of satisfaction with the training packages for basic science process skills. 

 
Keywords : Training packages for basic science process skills, Basic science process skills, Materials 

 
บทน้า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานเหล่านี้ล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญ
ในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องจัดการ
เรียนการสอนใหม่โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22  ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดครูผู้สอนจะ
เปลี่ยนจากผู้น าผู้ถ่ายทอดไปเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งครูต้องค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา นอกจากนี้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ ยัง
กล่าวถึงคุณภาพผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อจบช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6) ข้อ 2.6 
ผู้เรียนใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิตและการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมบัติของวัสดุ  ปีการศึกษา 2556 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 67.65  ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไม่ได้เน้นให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีความส าคัญในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพ่ือ 1) พัฒนา
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง สมบัติของวัสดุ ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 และมีดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ) ศึกษา
ความพึงพอใจของเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง สมบัติของวัสดุ 
โดยมีสมมติฐาน 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าการเรียนด้วยวิธีปกติ 2) นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนอยู่ในระดับมาก  
 
วิธีการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัยเป็นแบบสองกลุ่มวัดก่อนหลังการทดลอง (Pre-test Post –test Control 
Group Design) (นวลอนงค์ บุญฤทธิ์พงศ์, 2552, น.65) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557 จ านวน 172 คน ที่คละความรู้ความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
เทศบาล 5 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/ 3 จ านวน 30 คน สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 
จ านวน 30 คนสอนด้วยวิธีปกติ  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานจ านวน 7 แบบฝึกคือ 1) ความยืดหยุ่นของ

วัสดุ 2) ความแข็งของวัสดุ 3) ความเหนียวของวัสดุ 4) ความหนาแน่นของวัสดุ 5) การน าไฟฟ้าของ
วัสดุ 6) การน าความร้อนของวัสดุ 7) การใช้ประโยชน์จากวัสดุ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (p) 0.33-0.70 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.24–1.00 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับจากสูตร KR-20 เท่ากับ 0.95 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานจ านวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach เท่ากับ 0.85 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 1) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 40 ข้อ 2) สอนนักเรียนกลุ่มทดลองด้วย
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง สมบัติของวัสดุ จ านวน 7 แบบฝึก ใช้
เวลาเรียน 14 คาบ 3) สอนนักเรียนกลุ่มควบคุมเรียนรู้ด้วยวิธีปกติตามคู่มือครูที่จัดท าขึ้นโดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลาเรียน 14 คาบ 4) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียน
กลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-test) จ านวน 40 ข้อ 5) นักเรียนกลุ่มทดลองท า
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานจ านวน 10 ข้อ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติกับการสอนด้วยวิธีปกติ ใช้สถิติทดสอบที              
(t –test Independent) และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานเรื่อง สมบัติของวัสดุ

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 7 แบบฝึก  คือ 1) ความยืดหยุ่นของวัสดุ 2) ความแข็ง
ของวัสดุ 3) ความเหนียวของวัสดุ 4) ความหนาแน่นของวัสดุ 5) การน าไฟฟ้าของวัสดุ 6) การน า
ความร้อนของวัสดุ 7) การใช้ประโยชน์จากวัสดุ มีประสิทธิภาพ 75.81/77.93 และดัชนีประสิทธิผล  
มีค่า 0.63 เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาและวางแผนพัฒนาแบบฝึกทักษะโดยการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรและผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบหาคุณภาพ
ของเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไขจนได้มีประสิทธภิาพตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุทัย วัฒนคีรี (2557, น.67) พัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด
แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
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ทักษะการคิดแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 75.21/77.08 ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
0.52 ซึ่งแบบฝึกทักษะนี้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่า
ก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพ้ืนฐานผลการทดสอบดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบค่า t -test ของคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่มตัวอย่าง N X  S.D. df t 
กลุ่มทดลอง 30 31.17 2.39 

58 9.30** 
กลุ่มควบคุม 30 24.30 3.26 

** P<.01 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.17 และนักเรียนกลุ่มควบคุมเรียนรู้ด้วยวิธีปกติตามคู่มือครูที่จัดท าขึ้นโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 24.30 โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสรุปได้ว่า
การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ทั้งนี้เพราะแบบฝึกทักษะช่วยเร้า
ความสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์  จันดาคูณ, (2554, น.78-80) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทาง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้น
พ้ืนฐานเรื่อง สมบัติของวัสดุ มีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา 
เทศแอม (2551, น.64-68) ได้พัฒนาชุดฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการอยู่ในระดับดี 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง สมบัติของวัสดุ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 75.81/77.93 และมีดัชนีประสิทธิผล 0.63  
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2. นักเรียนที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่สอนแบบปกติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. นักเรียนที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน มรีะดับความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 1. ครูผู้สอนและนักเรียนควรท าความเข้าใจร่วมกัน ถึงจุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์ของการใช้
แบบฝึกในแต่ละทักษะ 
 2. ควรให้นักเรียนใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการจัดท า โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการเรียนในห้องหรือจากการทดลอง เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในทักษะ
ต่างๆ ดีขึ้น 

3. ในการใช้แบบฝึกครูผู้สอนสามารถปรับเนื้อหาในแบบฝึกให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียนได้ เพ่ือเป็นการทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว 
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Development of Science Technology and Social Packages on 
Biomolecules for Matthayomsuksa IV Students 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผล 

0.5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์

เสรีอนุสรณ์ จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมเรื่องสาร

ชีวโมเลกุล แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม  

 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เรื่อง สาร

ชีวโมเลกุล มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.21/82.40 ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.68 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของ นักเรียน

มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.83 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ค้าส้าคัญ :  ชุดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, สารชีวโมเลกุล 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to develop of learning by package using 

Science Technology and Social Activity Package on Biomolecule to the meet 

efficiency 80/80 and the effectiveness index of 0.50, study the academic achievement 

of students learning from the science activity and study students’ satisfaction toward 

to the activity packages. The samples of this study were 30 students in Matthayomsuksa IV 

from Mathayom Suvitsareanusorn school. They were selected by purposive sampling 

method. The tools for  data collection  were  packages  on  Biomolecules including the teacher ‚ s 

manual and student ‚ s manual lesson plan, pretest - posttest and the student’s for 

satisfaction questionnaire . 

 The research results were as the following : The efficiency criteria were 
83.21/82.40 and the effectiveness index of was 0.68. The average posttest 
achievement score was higher than the pre-test with statistic ally significant at the 
.01 level. The students satisfaction toward to the effects of learning was at the high 
level. 
 
Keywords : Science Technology and Social Activity Package,  academic  achievement,  Biomolecules 
 

บทน้า 

 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมท้องถิ่น 

สามารถน าความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง แต่ปัจจุบันนักเรียนไม่ได้เรียนรู้ธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ให้ลึกซึ้ง (Krajcik, 1993 , pp. 53) 

ท าให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ไม่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของนักเรียน จึงดู ว่า

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากไกลตัว ท าให้นักเรียนไม่สนใจไม่อยากจะเรียนรู้และไม่เห็นคุณค่าของ

วิทยาศาสตร์  อีกทั้งการสอนของครูเอาจริงเอาจังจนเกินไป เคร่งเครียด การสอนยังมุ่งเน้นการถ่ายทอด

เนื้อหาในห้องเรียนการท่องจ าเพ่ือสอบมากว่าฝึกให้นักเรียนคิด การแสวงหาความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้

กับชีวิตจริง ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนวิทยาศาสตร์บรรลุตามเป้าหมาย นักวิทยาศาสตร์หลายท่าน
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ได้ส่งเสริมให้มีการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) เนื่องจาก 

แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของความรู้วิทยาศาสตร์ 

และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตลอดชีวิต  สามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งกระบวนการคิด 

การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะกระบวนการ การประเมิน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปใจความส าคัญ

ได้ โดยเฉพาะในเนื้อหาสารชีวโมเลกุลซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรดนิวคลีอิค โปรตีน คาร์โบไฮเดรต

และไขมัน ซึ่งมีสูตรโครงสร้างและเนื้อหาที่เข้าใจยาก จึงต้องน าหลักการและแนวคิดวิธีการสอนวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสังคม (STS) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

จากความส าคัญของการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ข้างต้น 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผล 0.5 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเรื่องสาร

ชีวโมเลกุล โดยมีสมมติฐาน 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยชุดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนในระดับมาก 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  เขตประเวศ  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255  จ านวน 80 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมัธยม       

สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมตามแนวคิดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มี 4 ชุด คือ 1) คาร์โบไฮเดรต 2) ไขมันและน้ ามัน 3) โปรตีน 
และ 4) กรดนิวคลีอิค  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 30 ข้อ 
      3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 10 ข้อ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล    
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 1) นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ก่อนเรียน ( Pretest) จ านวน 30 ข้อ 2) นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมเรื่องสารชีวโมเลกุล  จ านวน 4 ชุด 

ใช้เวลาเรียน  15 คาบ 3)  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post test) จ านวน 30 

ข้อ 4) นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม จ านวน 10 ข้อ 

 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

 1. พัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4 ชุด

หาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่องสารชีวโมเลกุล  พิจารณาจากการท า

แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมของนักเรียน   

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 

ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.37-0.79 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.25-1.00 และค่าความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  KR-20  เท่ากับ  0.93 

 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โดยมีค่าสัมประสิทธ์แอลฟา Cronbach 

เทา่กับ 0.83 
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การวิเคราะห์ข้อมูล   

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent)และ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 

วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 

 1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่องสารชีว

โมเลกุล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ 83.21/82.40 ชุดกิจกรรมที่ 1,2,3

และ 4 มีค่า E1/E2  เท่ากับ  82.24/82.04,  83.27/83.27,  83.06/81.43 และ 84.29/82.86 ตามล าดับเมื่อ

คิดค่า E1/E2 ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 83.21/82.40 จากผลการศึกษาพบว่าค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 ทั้งนี้เป็นเพราะได้ศึกษาและวางแผนพัฒนาสื่อ และได้ตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือและ

ปรับปรุงแก้ไขจนได้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิวา  กองสอน

(2554) ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ง

ไว้ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพ 80.84/84.91 พัทธยา ชนะพันธ์ และคณะ (2549 ) ได้พัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม พบว่าค่า

ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25 / 80.22  

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม

เรื่องสารชีวโมเลกุล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าค่าดัชนีประสิทธิผลของ ชุดกิจกรรม 

(E.I.) เท่ากับ 0.68 คิดเป็นร้อยละ 68.00 ซึ่งมผีลการศึกษาสอดคล้องกับ นริสรา จันทราศรี (2556) ที่ได้

พัฒนาชุดการเรียนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เรื่องกรดและเบส ท าให้นักเรียนมี

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 23.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.23 ของคะแนนเต็ม 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล ดังตารางที ่1  
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ตารางท่ี 1 แสดงค่า t-test ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

การทดสอบ N X  S.D  D  D2 t 

ก่อนเรียน 30 16.60 2.60 
257 2277 29.13** 

หลังเรียน 30 25.81 1.84 

**  P<.01 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

และหลังเรียน เท่ากับ 16.60 และ 25.16 ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย รัตนาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 

(2556) ได้จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เรื่องการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ.05  

 4. การวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล พบว่านักเรียนมีความพึงใจ มีค่าเฉลี่ย 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.37 ซ่ึงสอดคล้องกับ พัทธยา ชนะพันธ์ และคณะ (2549 ) ได้จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตาม

แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุด

กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 จากผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตาม

แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดและค้นพบความรู้ต่าง ๆ 

ช่วยให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาค าตอบ อย่างมีระเบียบ มีหลักเกณฑ์ มีล าดับขั้นตอน ท าให้นักเรียน

ได้พัฒนา ด้านการคิด และพัฒนาทางด้านพฤติกรรมทางสังคมไปพร้อมกัน ดังนั้นชุดกิจกรรมสามารถ

น าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้สูงขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัยว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 83.21/82.40 ค่า

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.68 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่ากว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมในระดับมากที่สุด    

 

ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. ชุดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เป็นแนวทางในการออกแบบ
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การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืช ชีวิตสัตว ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

The Development  of  Science Process Skill  Training  Packages  on 
Living  of Plants Living of Animal for Prathomsuksa II Students 

  

พรธิภา  ประพันธ์บัณฑิต1  จิตเกษม  หล าสะอาด2  และวรรณะ  บรรจง3 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิต
พืช ชีวิตสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป             
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสอนด้วยชุดฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ                  
3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนสอนด้วยชุดฝึกทักษะกับการสอน
แบบปกติ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 60 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ได้กลุ่มทดลองเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 30 คน สอนด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และกลุ่มควบคมุเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 30 คน สอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง คือ 1) ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 4) แบบวัดความ
พึงพอใจ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที  

  ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ มี
ประสิทธิภาพ 81.89/81.44 และดัชนีประสิทธิผล 0.66 2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึก
ทักษะในระดับมาก 

 
ค้าส้าคัญ : ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to develop science process skill 
training packages on living of plants living of animal for prathomsuksa 2 students to 
meet the efficiency criteria 80/80 and the effectiveness index of 0.50, 2) to compare 
learning achievement of students learning by science process skill training packages 
and by conventional teaching method, 3) to compare the science process skill of 
students learning by science process skill training packages and by conventional 
teaching method, and 4) to study the students satisfaction of learning by the science 
process skill training packages. The samples consisted 0f 60 prathomsuksa 2 students 
at Banbangmaikaewprachasamakkee School in semester 1 of the 2014 academic 
year, selected by using Simple Random Sampling Technique and divided into two 
groups. The experimental group that consisted of 30 students was taught by using 
science process skill training packages method. The control group, consisted of 30 
students, was taught by the conventional method. The research instruments were; 1) 
science process skill training packages, 2) the science achievement tests, 3) the science 
process skill achievement tests, 4) students’ satisfaction questionnaire. Statistics used to 
analyze the data were means, standard deviation and t-test. 
            The research results were; 1) The average efficiency science process skill 
training packages were 81.89/81.44. The average effectiveness index was 0.66, 2) The 
achievement scores of students learning with science process skill  training packages 
were significantly higher than the students’ scores learning by conventional teaching 
method at the .05 level, 3) The science process skill scores of students learning with 
science process skill training packages were significantly higher than the students’ 
scores learning  by conventional teaching method at the .05 level, and 4) the average 
satisfaction of the students learning with science process skill training packages was at 
the high level 
 
Keyword : Science Process Skill Training Packages, Science Process, achievement 

 
บทน้า 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องแนวคิดและทักษะการส ารวจ ไม่
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยเน้นความจ ามากกว่ากระบวนการคิด ท าให้
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นักเรียนขาดการฝึกฝนและขาดทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้ ขาดทักษะการปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต การขบคิด วิเคราะห์ปัญหา ไม่กล้าตอบค าถาม และขาดทักษะในการแสดงความ
คิดเห็น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557, น.54) รวมทั้งจากข้อมูลรายงาน
ผลการประเมินตนเองรายบุคคลของโรงเรียน Personal Self Assessment Report (PSAR) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เฉลี่ย 61.41 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่า
พอใจและจากประสบการณ์สอนของผู้วิจัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
บางไม้แก้วประชาสามัคคี พบว่านักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ  
ครูจึงจ าเป็นต้องหาวิธีพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมีความสามารถสูงขึ้น 
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนได้ เพราะชุดฝึกเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจทั้งด้าน
เนื้อหาและการลงมือปฏิบัติจริงและน าความรู้ไปใช้ย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับสุพัตรา สัตยากูล 
(2552, น.73-74) ศึกษาเก่ียวกับชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า ชุดฝึกทักษะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ประกอบกับ ทรัพย์ สยามล (2554, น.82-83)  
ศึกษาเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น       
             จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวชุดฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1) เพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช 
ชีวิตสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผล ตาม
เกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป 2) ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะกับวิธีสอนแบบปกติ 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกับวิธีสอนแบบปกติ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึก
ทักษะ โดยมีสมมติฐาน 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ 
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับดี 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนหลังการ
ทดลอง (Pretest – Posttest Control  Group Design) โดยมีขั้นตอนในด าเนินการวิจัยดังนี้ 



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

336 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชา

สามัคคี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 ห้องเรียน 
รวม 90 คน จัดนักเรียนเป็นแบบคละความสามารถทุกห้องเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน สุ่มอย่าง
ง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ได้กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 
30 คน สอนด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2/1 จ านวน 30 คน สอนแบบปกติ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 ที่พัฒนาขึ้นจ านวน 3 ชุด ได้แก่ 1) ปัจจัยในการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 2) การตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของพืชและสัตว์ 3) ประโยชน์ของพืชและสัตว์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (E1/E2) และดัชนี
ประสิทธิผล 0.50 (EI)   
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
เป็นแบบทดสอบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยาก 0.27- 0.93 ค่าอ านาจจ าแนก 0.25 – 
0.90 และค่าความเชื่อม่ัน 0.83 
 3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เป็นแบบทดสอบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยาก 0.23-0.93 ค่าอ านาจจ าแนก 0.22–0.87 
และค่าความเชื่อมั่น 0.81 
 4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ จ านวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธ์แอลฟา Cronbach เท่ากับ 0.80 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   
             การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 1) ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2) นักเรียนกลุ่มทดลอง สอนด้วยชุดฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ จ านวน 3 ชุด และนักเรียนกลุ่มควบคุม
สอนด้วยวิธีปกติ 3) ท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 4) วัดความ
พึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวัดความ
พึงพอใจ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับสอนแบบปกติ  ใช้สถิติทดสอบที (t-test  
Independent) และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ วิ เคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 

 1. ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ ชั้นประถม  
ศึกษาปีที่ 2 จ านวน 3 ชุด คือ 1) ปัจจัยในการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 2) การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ของพืชและสัตว์ 3) ประโยชน์ของพืชและสัตว์ มีประสิทธิภาพ 81.89/81.44 และดัชนีประสิทธิผล 
0.66  เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้นได้สร้างและพัฒนาตามหลักการ ทฤษฎีและที่
ส าคัญ คือได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผ่านการพัฒนาโดยทดลองใช้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ  นงลักษณ์  
จันดาคูณ (2554, น.78-80) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ชุดฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 82.21/82.27 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับ มีฉัตร ศรีเที่ยง (2552, น.72-80) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบหาความรู้ 5 ขั้น โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
สื่อเรื่อง อาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ที่เชื่อถือและยอมรับได้ สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียน
บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้   

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะกับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกับวิธี

สอนแบบปกติ   
 

กลุ่มตัวอย่าง N X  S.D. Df t 
กลุ่มทดลอง 30 24.43 2.96 

58 7.62* 
กลุ่มควบคุม 30 19.43 2.05 

    *P< .05 
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ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยชุดฝึกทักษะ สูงกว่าวิธี
สอนแบบปกติ เนื่องจากจากการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ มีการฝึกปฏิบัติจริง
รายบุคคล ประกอบกับเนื้อหากิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ มีการล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนมากขึ้นสามารถจ าเนื้อหาได้คงทน ท าให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียนส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา สัตยากูล (2552, น.73-74) ศึกษาการ
พัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใช้ชุดฝึกทักษะวิธีสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช้

ชุดฝึกทักษะกับวิธีสอนแบบปกติ 
 

กลุ่มตัวอย่าง N X  S.D. Df t 
กลุ่มทดลอง 30 24.87 2.84 

58 8.46* กลุ่มควบคุม 30 19.07 2.46 

    *P< .05 
 

ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่สอนด้วยชุดฝึกทักษะมีทักษะสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการ
สอนแบบปกติ เนื่องจากการสอนโดยชุดฝึกทักษะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเองช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้
ทักษะเพ่ิมขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสอดคล้องกับ ทรัพย์ สยามล (2554, น.82-83) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนด้วยชุดฝึก
ทักษะสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.30 เนื่องจากชุดฝึกทักษะมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
น่าสนใจ เนื้อหามีความเหมาะสม มีภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
ซึ่ง สอดคล้องกับ ประภัสสร อมรสิน (2555, น.89-92) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่องสิ่งแวดล้อมตาม
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ธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
มีประสิทธิภาพ 81.89/81.44 และดัชนีประสิทธิผล 0.66 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.30  
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ในขณะท ากิจกรรม ครูผู้สอนควรดูแลให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียน สร้างบรรยากาศให้
นักเรียนได้เกิดความคิดอย่างอิสระ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

2. ไม่ควรฝึกทักษะมากเกินไปเพราะจะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย หลังจากท ากิจกรรม
ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อภิปราย ฝึกคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้ง 

3. ควรสร้างชุดฝึกทักษะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาระอ่ืน ๆ และในแต่ละระดับชั้น 
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              สอ        ส                             MAT     อ      
ส                  ป ะถ      ป     5  

Develop Science Instructional Package Using 4MAT 
Learing Cycle on Plants for Prathomsuksa V Students 

 
                  1,              2 แ ะ        ห  ำ ะอำ 3  

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้        

4MAT เรื่อง พืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนี
ประสิทธิผล 0.50 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง พืช กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
สุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว    
วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง พืช จ านวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยาก 
0.27 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก 0.25 - 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.92 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.83 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักร การเรียนรู้ 4MAT เรื่อง พืช 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 84.11/83.78 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.72 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด  

 
ค้าส้าคัญ : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT, บทเรียนเรื่อง พืช, ความพึงพอใจ,  
 
 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ +6681-892-0442 อีเมล์ wimonsrikumpayan@gmail.com 
2,3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธาน ี
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Abstract 
 

 The purposes of the research were to develop science instructional package 
using 4MAT Learing Cycle on Plants for Prathomsuksa V Students with a standard 
criteria of 80/80,and effectiveness index of 0.50 to compare the learning 
achievement before and after learning and to study students satisfaction toward the 
teaching of science by instructional package using 4MAT Learing Cycle on Plants.  The 
samples were 48 Prathomsuksa V students at Watsantikireerom School, Suratthani 
Primary Educational Service Area Office 2. The instruments used for data collection 
were 6 sets of science instructional package using 4MAT Learing Cycle on Plants, 
achievement tests with difficulty ranged from 0.27 to 0.80, item discrimination ranged 
from 0.25 to 0.75, with reliability was 0.92, and a satisfaction questionaire with 
reliability was 0.83. The statistics used for data analysis were percentage, mean, and 
standard deviation,and t-test (Dependente) was used for hypothesis testing.  
 The results revealed that the efficiency values of the science instructional 
package using 4MAT Learing Cycle on Plants were 84.11/83.78, and the effectiveness 
index was 0.72. The academic achievement of the students was significantly higher 
than before learning at the .05 level, and the satisfaction of the students was at very 
high level.  
 
Keywords : Science instruction, 4MAT Learing Cycle, Plant lesson, Learner satisfaction  
 

บทน้า 
 วิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องด้วยความรู้วิทยาศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีกระบวนการคิดเหนือกระบวนการตอบสนองอัตโนมัติหรือสัญชาติญาณ การตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ประกอบร่วมกับประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะ
คิดขั้นสูง (Higher order thinking skills) เช่น คิดเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ (Scientific reasonning)  
คิดวิเคราะห์ (Analystical thinking) คิดสังเคราะห์ (Synthesis thinking) คิดสร้างสรรค์ (Creative 
thinking) และคิดอย่างมีระบบ (System thinking) ผู้มีความสามารถในการคิดสูง (มีทักษะคิดขั้นสูง) 
จึงสามารถแก้ปัญหา (Problem solving) ได้ดี (ทิศนา แขมมณี, 2554, น.188-204) และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า ผู้ที่มีความสามารถในการคิดน้อย ด้วยเหตุนี้วิทยาศาสตร์จึงได้ถูกกล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมของโลก
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สมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge - Based Society) การจัดการเรียนรู้ในสังคมโลกใน
ศตวรรษที่ 21 จึงมีเป้าหมายส่งเสริม สนับสนุน การเรียนวิทยาศาสตร์ ทุกช่วงวัย เพ่ือให้พลเมืองของ
โลกมีความรู้ความเข้าใจ ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมี
เหตุผล อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.1) เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์ การจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered)  
และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active learning) เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับ
ทั่วโลก และใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถพัฒนาเจตคติและศักยภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน (Armbruster et al., 2009, pp.203-213) 
 การจัดการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง  
มีหลายรูปแบบ (Models) เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning ) 
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Instruction) การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก
(Project - Based Instruction) เป็นต้น (ทิศนา  แขมณี, 2556, น.137-145) การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 4MAT เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ (Learning style) ของนักเรียน จึงเหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนรู้
ในระดับประถมศึกษา (Primary education) ที่นักเรียนมีความสนใจและความถนัดแตกต่างกัน และ
นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยสนใจการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช 
ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบนิเวศและส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT  
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 1) เพ่ือพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 
เรื่อง พืช ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักร
การเรียนรู้ 4 MAT โดยมีสมมติฐาน1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนในระดับมาก 
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วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนหลังการทดลอง (One - Group - 
Pretest - Posttest Desing) (นวลอนงค ์ บุญฤทธิพงศ,์ 2552 : 64) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสันติครีีรมย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธ์าน ีเขต 2 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 48 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน      
วัดสันติคีรีรมย์ จ านวน 30 คน คละความสามารถได้จากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Samping) 
 
เครื่องมือทีใ่นการวิจัย 
 1. ชุดการสอนวิทยาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่องพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
พัฒนาขึ้นมีจ านวน 6 ชุด ได้แก่ 1) ชุดที่ 1 เรื่อง พืชดอกพืชไม่มีดอก 2) ชุดที่ 2 เรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
พืชใบเลี้ยงคู ่3) ชุดที่ 3 เรื่อง ส่วนประกอบของดอก 4) ชุดที่ 4 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช
ดอก 5) ชุดที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก และ 6) ชุดที่ 6 เรื่อง วัฏจักรชีวิตพืชดอก
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนได้ข้อสอบมีค่าความยากง่าย 
(p) อยู่ระหว่าง 0.27 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.75 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับจากสูตร KR-20 เท่ากับ 0.92  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 
4MAT เรื่อง พืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 ข้อ น าไปค านวณค่าเฉลี่ยรายข้อ
และค่าเฉลี่ยโดยรวม (ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของCronbach) เท่ากับ 0.83 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 1) นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 30 ข้อ 2) นักเรียนศึกษาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 
4MAT จ านวน 6 ชุด เวลา 18 ชั่วโมง 3) นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post test) จ านวน 
30 ข้อ 4) นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้ด าเนินการดังนี้  1) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน
วิทยาศาสตร์ ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง พืช พิจารณาจากการท าแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนและแบบทดสอบท้ายชุดการสอน ของนักเรียนใช้เกณฑ์ (80/80) และดัชนีประสิทธิผล 0.50 2) 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent) 
และ 3) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 
4 MAT เรื่อง พืช วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง พืช ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 84.11/83.78 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.72 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รุ่งฤดี นาระวิน. (2554, น.87-88). ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบ 4MAT มีประสิทธิภาพ 
81.67/77.85 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.68 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักร
การเรียนรู้ 4MAT มีผลการทดสอบ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืช ของนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ก่อนและหลังใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์
ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT 

   
การทดสอบ จ้านวนนักเรียน คะแนนเต็ม X  S.D.  D D2 t 

ก่อนเรียน 30 40 12.87 2.54 
368 4940 29.07* 

หลังเรียน 30 40 25.13 1.76 
* P<.05 
 

 จากตารางที ่1 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 
4MAT เรื่อง พืช มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
คะแนนเฉลี่ย 12.87 และ 25.13 ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษา วงษาสม (2553, น.75) ศึกษา
เรื่อง ผลการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง ระบบในร่างกายส าหรับนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนริศรา แก่นชัย (2555, น.ข) ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักร
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การเรียนรู้ 4MAT พบว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักร    
การเรียนรู้ 4MAT อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 สอดคล้องกับวิจัย
ของ เพ็ญฤดี ทองทิพย์ (2555, น.87) เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องการสืบพันธุ์ของ
พืชส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และวิจัยของ   
จิราวรรณ รอดโหม้ง (2555, น.54) เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิต
ของพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง พืช ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ 84.11/83.78  ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.72 เป็นตามเกณฑ์ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักร
การเรียนรู้ 4MAT เรื่อง พืช หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อทดสอบค่าที พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิทยาสาสตร์ตามแนววัฏจักร 
การเรียนรู้ 4MAT เรื่อง พืช อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะและการน้าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ในสาระอ่ืน ๆ 
 2. การน าชดุการสอนตามแนววฏัจักรการเรียนรู ้4MATไปใช้สอนครูต้องศึกษาขั้นตอนการจัด
กิจกรรมจากคู่มืออย่างละเอียด เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. การใช้ชุดการสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT กับนักเรียน ควรอธิบายหรือเน้นขั้นตอน
ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน  
 4. ควรมีการเสริมแรงหรือให้ก าลังใจนักเรียน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็น 
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เป็นอย่างสูงที่ให้ความช่วยเหลือท าให้งานนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ส าหรับการเป็นผู้เข้าร่วมวิจัย 
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การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที ่ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

Development of Science Instructional Packages on Force and Movement 

for Prathomsuksa III Students 
 

ศิรินทร์ยา ณ นคร1 ธงชัย เครือหงษ์2 และสุธน ช่วยเกิด3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ค่าดัชนีประสิทธิผล 

0.5 ขึ้นไป 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน

และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 3) ศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปีการศึกษา 2557 

จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง แรง

และการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน มีค่าความยาก 0.23 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก 0.25 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่น 0.86 แบบวัดความพึง

พอใจของนักเรียนมีค่าความเชื่อมั่น 0.72 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3มีค่าประสิทธิภาพ 80.17/80.42 ค่าดัชนีประสิทธิผล0.58 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อยู่ในระดับมาก 

 

ค้าส้าคัญ: การพัฒนา, ชุดการสอนวิทยาศาสตร์,แรงและการเคลื่อนที่, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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The purposes of the research were: 1) to develop of science instructional 

packages on force and movement for prathomsuksa III students with the required 

efficiency of 80/80 and effective index of 0.5 or higher, 2) to compare the academic 

achievement before and after learning and 3) to evluate the students’ satisfaction 

toward the instructional packages on force and movement. The samples  were 30 

prathomsuksa III students in academic year 2014 of Banklongmaidang School, Chaiya 

District, SuratThani Province, obtained through the purposive sampling technique.The 

instruments used for data collection were 4sets of science instructional packages on 

force and movement, the achievement testswith difficulty index ranged from 0.23 to 

0.80, discriminationindex ranged from 0.25 to 1.00, and reliability index of 

0.86.thequestionnaire for evaluating students satisfactionreliability index of 0.72. The 

statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test 

was used for testing hypothesis. 

Results of the research were as the follows: 1) The efficiency value of the 

science instructional package on force and movement was 80.17/80.42 and the 

effectiveness index was 0.58. 2) The academic achievement was significantly higher 

than before learning at the .05 level 3) The satisfaction of the students was at the 

high level. 

 
Keyword : Development, Science instructional package.force and movement.andachievement. 

 

บทน้า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตวิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนา

วิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากการศึกษาพบว่าวิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อการจัดการเรียน

การสอนของครูและนักเรียนเพราะวิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดทักษะในทดลองความ

อยากรู้อยากเห็นความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาแต่การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบ

ความส าเร็จเท่าที่ควรโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า อีกทั้งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
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ใช้วิธีสอนไม่หลากหลายขาดเทคนิคการสอนที่ท าให้นักเรียนสนใจ ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนที่เหมาะสมและให้นักเรียนมีส่วนร่วมชุดการสอนเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาชนิดหนึ่งที่

น าเอาสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื้อหาและจัดกิจกรรมส าหรับการเรียนการสอนอย่าง

เหมาะสมกับนักเรียนจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ครูผู้สอนและนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการ

เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาริน เงินบ ารุง (2551) ที่ได้ศึกษาการ

พัฒนาชุดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่อง 

พลังงานแสงและระบบสุริยะผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอนในเนื้อหาแรงและการเคลื่อนที่

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ

และมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างถูกต้องแท้จริง ซ่ึงจะส่งผลท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น จึง

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีดัชนีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสิทธิผลตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป              

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่ใช้ชุดการสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีสมมติฐานว่า 1) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน

วิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่

ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ อยู่ในระดับมาก 

 
วิธีการวิจัย 

การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

มีขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group 

Pretest-Posttest Design)  (นวลอนงค ์บุญฤทธิพงศ,์ 2552, น.64) ดังนี้ 

1. ประชากร ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน

บ้านคลองไม้แดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2 จ านวน 55 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แกน่ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน

บ้านคลองไม้แดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2จ านวน30 คนซึ่งได้จาก

วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย1) วัตถุกับการเคลื่อนที่ 2) ชนิดของแรง 3) แรงเสียดทาน 4) วัตถุกับ

แรงโน้มถ่วง 

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อมีค่าความยาก 0.23 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก 

0.25 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่น 0.86 

3.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่มี

ค่าความเชื่อมั่น 0.72 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนโดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ จ านวน 40 ข้อ 
4.2 ด าเนินการทดลองใช้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนด 16 ชั่วโมง 

4.3 หลังจากเสร็จสิ้นการสอนด้วยชุดการสอนตามที่ก าหนดไว้จึงท าการทดสอบหลังเรียน 

(Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น 
4.4 น าผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้ทั้งสองครั้งมาวิเคราะห์โดย

วิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบตามสมมติฐาน 
4.5 ใช้แบบวัดความพึงพอใจซึ่งเป็นแบบสอบถามให้นักเรียนลงคะแนนความพึงพอใจต่อ

ชุดการสอนที่สร้างขึ้น 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

5.1.1 น าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคนมาหาค่าร้อยละจาก 

คะแนนเต็มทั้งหมดเป็นค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

5.1.2 น าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน 

มาหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มทั้งหมดเป็นค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

5.1.3 เปรียบเทียบ E1/E2 กับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

5.2 หาค่าดัชนีประสิทธิผลด าเนินการดังนี้ 

5.2.1 น าค่าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย 
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5.2.2 แทนค่าลงในสูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

5.2.3 เปรียบเทียบค่าดัชนีประสิทธิผลกับเกณฑ์ 0.5 

5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนด าเนินการดังนี้ 

5.3.1 น ากระดาษค าตอบของนักเรียนทีท่ าแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียนมาตรวจ 

ให้คะแนนบันทึกผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

5.3.2 หาค่าความต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

5.3.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง 

เรียนด้วยค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 

  5.4 วัดความพึงพอใจต่อชุดการสอนโดยหาค่าเฉลี่ยรวมเป็นรายข้อและความพึงพอใจ

เฉลี่ยโดยรวมทุก ๆ ข้อเป็นของชุดการสอนทั้งหมด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1. ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
มีค่าประสิทธิภาพ 80.17/80.42 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.58 ตามเกณฑ์ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากชุดการสอน ที่สร้างขึ้นมีการพัฒนาหลายขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจัยศึกษาส่วนของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพของ
นักการศึกษาหลายท่าน  เช่น  ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของ 
(ทิศนา  แขมมณี, 2553) แนวการสอนวิทยาศาสตร์ของ (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542) จึงส่งผลให้ชุดการ
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้    
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียนโดยการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื ่อง แรงและการเคลื่อนที่ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ก่อนและหลังใช้ชุดการสอน

วิทยาศาสตร์ 

 
การทดสอบ จ้านวนนักเรียน X  S.D.  D  D2 t 

ก่อนเรียน 30 14.03 2.12 
538 9980 29.03** 

หลังเรียน 30 31.97 3.34 

     ** P<.05 
 

 จากตารางที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.03  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

เท่ากับ 31.97 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน เมื่อทดสอบค่าทีพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ี .05 แสดงว่าการเรียนด้วยชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที ่3 ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ (นาริน เงินบ ารุง, 2551) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

พลังงานแสงและระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ มีผลสัมฤทธิ์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ

เคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ย

4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการสอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีภาพสีประกอบ

ที่ชัดเจน  น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและศึกษาจึงท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับวิจัยของ ไรหนับ โกงเหลง (2553, น. 65) ที่ได้พัฒนาชุดการสอน

วิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรน้ าและการอนุรักษ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษา

พบว่า ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรน้ าและการอนุรักษ์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

81.32/80.00  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน

วิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรน้ าและการอนุรักษ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่า

ประสิทธิภาพ 80.17/80.42 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.58 เป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความแตกต่างอย่างมีนัยทางสถิติที ่.05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. การใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนอกจากจะจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนปกติและครูผู้สอน

สามารถน าไปใช้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนท ากิจกรรมการเรียนการสอนหรือน าไปใช้เมื่อต้องการสร้าง

พ้ืนฐานความรู้ให้นักเรียนเพิ่มเติม 

 2. ควรชี้แจงข้อปฏิบัติต่อการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนก่อนด าเนินกิจกรรมและ

อธิบายขั้นตอนให้เข้าใจชัดเจน อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยการศึกษาคู่มือ

การใช้ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัสดุจริงควบคู่กับภาพในชุดการสอน

และสรุปทบทวนอีกครั้งเพ่ือให้นักเรียนรู้เนื้อหาได้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน 
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ดร.จิตเกษม หล าสะอาด ที่กรุณาให้ค าแนะน า ให้แนวคิดและก าลังใจ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องใน

การท าวิจัย ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จลุล่วงด้วยดีขอกราบขอบพระคุณอาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ให้การ

สนับสนุนรวมทั้งนักเรียนทุกคนทีไ่ม่ได้กล่าวนามที่มีส่วนช่วยเหลือแนะน า สนับสนุน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง

ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ โอกาสนี้   
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Development of Learning Packages on Application   

for Prathomsuksa V Students 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียนและศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อชุดการเรียนรู้  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
ต.บางเดือน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  จ านวน  30  คน  ที่ก าลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2557  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  ชุดการเรียนรู้  เรื่อง  บทประยุกต์  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน  6  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้ สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ค่าสถิติทดสอบท ี(t-test)     

ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  1  มีประสิทธิภาพ  90.25/80.30  ชุดการเรียนรู้

หน่วยที่  2  มีประสิทธิภาพ  80.77/81.30  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  3  มีประสิทธิภาพ  89.25/80.00  

ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  4  มีประสิทธิภาพ  83.33/81.50   ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  5  มีประสิทธิภาพ  

88.47/81.10 ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  6  มีประสิทธิภาพ  83.15/80.30  ซึ่งชุดการเรียนรู้ทุกหน่วยมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ  86.04/80.75  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่  75/75  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้

เท่ากับ  0.68  ซึ่งมีค่าสูงกว่า  0.50  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนมีความ  พึง

พอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก   

 

ค้าส้าคัญ : ชุดการเรียนรู้,  การพัฒนาชุดการเรียนรู้,  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้,  บทประยุกต์ 
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Abstract 

 The  objectives  of  this  research  were  to  develop  of  Learning  Packages  

on  Application  for  Prathomsuksa  V  students. with the  efficiency  value  75/75,  to  

compare  students’achievement, to  study  the  effectiveness  index  for  Learning  

Packages  and  to  study  satisfaction’s  students  for  Learning  Packages.  By  getting  

information  from  the  students  in  Prathomsuksa  V  in  Ban  Thamuang  School  T. 

BangDuang  Phun-Phin,  Surathani.  The  sample  were  30  students  in  semester 2,  

academic  year  2014.  The  instruments  consisted  of  6  units  of  Learning  

Packages  onApplication  for  Prathomsuksa  V  students,  the  achievement  test.  

Pre-test and  Post-test  and  the  students’  satisfaction  questionnaire.The  statistics  

use  for  data  analysis  were  percentage,  average,  standard  deviation  and  t-test. 

 The  research results  found  that  the  Learning  Packages  unit 1  were  the  

efficiency  value  90.25/80.30,  the  Learning  Packages  unit 2  were  the  efficiency  

value  80.77/81.30,  the  Learning  Packages  unit 3  were  the  efficiency  value  

89.25/80.00,  the  Learning  Packages  unit 4  were  the  efficiency  value  

83.33/81.50,  the  Learning  Packages  unit 5  were  the  efficiency  value  

88.47/81.10,  the  Learning  Packages  unit 6  were  the  efficiency  value  

83.15/80.30.  Every  Learning  Packages  were  more  efficiency  value  86.04/80.75  

than criterion at 75/75. The academic achievement of students was  significantly 

higher  than  before learning  at the .01 level.  The  students’  satisfaction  of  the  

Learning  Packages  on  Application was  high  level. 

 

Keywords : Learning Packages, Development of Learning packages, efficiency index, Application 
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บทน้า 

คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเจริญใน

ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์

เป็นพื้นฐานในการคิด  การสร้างองค์ความรู้  และการท างาน  การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งของการศึกษาของชาติ  ทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายพื้นฐานในการสอนคณิตศาสตร์  คือ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาซึ่ง

สอดคล้องกับสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา  ได้กล่าวว่า  การแก้ปัญหาต้องเป็น

จุดเน้นที่ส าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหา  เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควร

เรียนรู้  ฝึกฝน  และพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน  และอีกทักษะหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทักษะการ

สื่อสารทางคณิตศาสตร์  เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม  ที่ต้องใช้สัญลักษณ์  ตัวแปร  ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตร์  เข้ามาช่วยสื่อความหมายและน าเสนอ  ให้ความรู้กะทัดรัด ชัดเจน(สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, น.6)  และสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้

กล่าวถึงประเด็นและความส าคัญของการสื่อสารว่า  การสื่อสารเป็นหนึ่งในกุญแจส าคัญของการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์  เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความคิดและท าความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นจากการ

แสดงสิ่งที่ตนคิดไปยังผู้อื่นด้วยการพูดหรือเขียน  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2551, น.6) 

นับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2540  จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา  มีการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ซึ่งมีทั้งกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์มารองรับ  แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนระดับประเทศ  จากข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ในปี

การศึกษา 2556  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ใน    

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยคือ  41.95  คะแนน  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยคือ  

25.45  คะแนน  จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช่วงชั้น

ที่  2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  ได้ก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ปีการศึ กษา 

2556  ไว้คือ  นักเรียนต้องได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  แต่ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในปีการศึกษา  2556  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  65.35  

ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนดอยู่ร้อยละ  9.65  จากการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบว่านักเรียน
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ยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการคิด  เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา  โดยเฉพาะการแก้

โจทย์ปัญหา  เรื่อง  บทประยุกต์  เป็นเรื่องที่นักเรียนไม่ชอบเรียนและไม่เข้าใจและนักเรียนไม่สามารถ

น าเอาไปประยุกต์ใช้ได้  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก  การขาดสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม  และขาดสื่อที่ช่วย

สนับสนุน  ส่งเสริมสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

รูปแบบการสอนการแก้โจทย์ปัญหานั้น ครูควรสอนที่เร้าความสนใจของผู้เรียน ใช้สื่อการสอนที่แปลก

ใหม่  และต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครูให้เหมาะกับเนื้อหาวิชา  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์  และสามารถน าทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตได้  จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงพอสรุปได้ว่า  โจทย์ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์เป็นส่วน

หนึ่งของเนื้อหาที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในส่วนของเนื้อหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา

ชุดการเรียนรู้  เรื่อง  บทประยุกต์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพ่ือใช้งานการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

สมมติฐาน 

1.  ชุดการเรียนรู้  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75   
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลังใช้

ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนรู้โดยมีดัชนีประสิทธิผลมากกว่า  0.5 
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วิธีการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน

บ้านท่าม่วง  ต.บางเดือน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานีนักเรียนที่เรียนภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2556  

จ านวน  32  คน  และนักเรียนที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557  จ านวน  30  คน 

1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 

1) รายบุคคล เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  ต.บางเดือน   

อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  ที่เรียนในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2556  จ านวน  3  คนประกอบด้วย  

คนเก่ง  1  คน  ปานกลาง  1  คน  และอ่อน  1  คน  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น  ซึ่งมี

วิธีการเลือกโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  3  กลุ่ม  คือกลุ่มเก่ง  ปานกลางและกลุ่มอ่อน  แล้ว

สุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มทั้งสามกลุ่ม  มากลุ่มละ  1  คน 

2) แบบกลุ่มเล็กเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.บาง

เดือน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานีที่เรียนในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2556  จ านวน  9  คน

ประกอบด้วย  คนเก่ง  3  คน  ปานกลาง  3  คน  และอ่อน  3  คน  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งเป็นชั้น  ซึ่งมีวิธีการเลือกโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ กลุ่มเก่ง  ปานกลาง

และกลุ่มอ่อน  แล้วสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มทั้งสามกลุ่มมากลุ่มละ  3  คน 

3) ภาคสนาม  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.บางเดือน 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557จ านวน 30  คน 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  ชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  จ านวน  6  

ชุด  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  การคูณ  การหาร  และเศษส่วน   หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  เศษส่วนกับร้อยละ ทศนิยม

กับร้อยละและร้อยละของจ านวนนับหน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง  โจทย์ปัญหาร้อยละหน่วยการ

เรียนรู้ที่  5  เรื่อง  การลดราคา  ก าไร  ขาดทุน  หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เรื่อง  การหาร้อยละหรือ

เปอร์เซ็นต์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละ

ชุด  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้ 
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3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลแบบรายบุคคลโดยน า

ชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลแบบรายบุคคลไปทดลองกับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน  3  คน  

ประกอบด้วย คนเก่ง  1  คน  ปานกลาง  1  คน  และอ่อน  1  คน  สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรมของ

นักเรียนอย่างใกล้ชิด  หาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้  พิจารณาข้อบกพร่อง

ของชุดการเรียนรู้แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 

3.2  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลแบบกลุ่มเล็ก  โดยการ

น าชุดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลแบบกลุ่มเล็ก  ไปทดลอง

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน  

9  คน  ประกอบด้วยคนเก่ง  3  คน  ปานกลาง  3  คน  และอ่อน  3  คน  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ซ้ ากับ

ตัวอย่างรายบุคคล  สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด  หาประสิทธิภาพและดัชนี

ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้  พิจารณาข้อบกพร่องของชุดการเรียนรู้แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 

3.3  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลแบบภาคสนาม  โดย

การน าชุดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล  ภาคสนาม  เป็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน  

30  คน  หาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อ

การใช้ชุดการเรียนรู้ 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้โดยใช้สูตร E1/E2 จากการทดลองรายบุคคล  

กลุ่มเล็กและภาคสนาม   

4.2 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ (E.I.)  จากการทดลองรายบุคคล กลุ่ม

เล็ก  และภาคสนาม   

4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทดสอบ

ด้วยแบบทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์ โดยใช้สูตร  t-test  ไม่เป็นอิสระ   
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4.4 วิเคราะห์ผลจากการสอบถามระดับความพึงพอใจหลังการใช้ชุดการเรียนรู้  เรื่องบท

ประยุกต์ โดยใช้    และ  S.D.   

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียน

บ้านท่าม่วง  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ได้

ชุดการเรียนรู้  จ านวน  6  ชุดดังนี้  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  1  การคูณ  การหาร  และเศษส่วนชุดการ

เรียนรู้หน่วย ที่  2  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  3  เรื่อง  

เศษส่วนกับร้อยละ  ทศนิยมกับร้อยละ  และร้อยละของจ านวนนับ  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  4  เรื่อง  

โจทย์ปัญหาร้อยละชุดการเรียนรู้หน่วยที่  5  เรื่อง  การลดราคา  ก าไร  ขาดทุน  ชุดการเรียนรู้หน่วย

ที่  6  เรื่อง  การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  พบว่า  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  1  มีประสิทธิภาพ  

90.25/80.30  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  2  มีประสิทธิภาพ  80.77/81.30  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  3  มี

ประสิทธิภาพ  89.25/80.00  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  4  มีประสิทธิภาพ83.33/81.50   ชุดการเรียนรู้

หน่วยที่  5  มีประสิทธิภาพ  88.47/81.10 ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  6    มีประสิทธิภาพ  

83.15/80.30ทั้งนี้ประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ  86.04/80.75  แสดงว่าผลการพัฒนาชุดการ

เรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  ที่

ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ ธันย์วรัชญ์  วงษ์ตั้งหิ้น (2557) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ปริพันธ์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ซึ่งพบว่า  ชุดการเรียนรู้  

มีประสิทธิภาพ  75.89/75.20  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  75/75  และสอดคล้องกับกนกพร  เทพค า  

(2539, น.28)  ไดท้ าการวิจัยเรื่อง  การใช้ชุดฝึกเพ่ือเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผลการวิจัยพบว่า  ชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการ

บวกและการลบ  มีประสิทธิภาพ  78.72/76.60 

2. ผลจากการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า  มีประสิทธิผล  0.68  ซึ่งมีค่าสูงกว่า  0.50  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ  .01  แสดงว่า  ชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ซึ่ง

สอดคล้องกับ  ธันย์วรัชญ์  วงษ์ตั้งหิ้น (2557) ที่ได้ท า การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  เรื่อง  ปริพันธ์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ซึ่งพบว่า  ชุดการเรียนรู้  มีดัชนี
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ประสิทธิผล  เท่ากับ  0.52 และสอดคล้องกับ วานีดา  ทองปัสโนว์ (2554)  การพัฒนาชุดการเรียนรู้  

เรื่องการพิสูจน์ทางเรขาคณิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ผลการวิจัยพบว่าชุดการ

เรียนรู้เรื่องการพิสูจน์เรขาคณิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีประสิทธิผลมากกว่า  0.59  

และ  สอดคล้องกับวีรวัฒน์  เลิศประสาน (2544)  การพัฒนาชุดการเรียนรู้  เรื่องเศษส่วน  ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.68  แสดงว่าชุดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ได้จริง  ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า  ชุดการเรียนรู้มีรูปแบบน่าสนใจ  เนื้อหาเรียงล าดับความ

ยากง่ายเหมาะสม  กิจกรรมในชุดการเรียนรู้อธิบายชัดเจน  กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เกิดความรู้ตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้  แบบฝึกหัดมีความชัดเจน  และมีประโยชน์ 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงว่าชุดการเรียนรู้

เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องบทประยุกต์ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ  เรไร  ใหม่วัน (2543)  ซึ่งศึกษาการใช้ชุดการสอน

คณิตศาสตร์  เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัย

พบว่า  หลังการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

4. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยภาพรวมนักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับ วีรวัฒน์  เลิศประสาน  (2554)  ที่ได้พัฒนาชุดการเรียนการสอน  เรื่องเศษส่วน  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการ

เรียนเรื่องเศษส่วนในระดับมากที่สุด  และสอดคล้องกับ  วานีดา  ทองปัสโนว์ (2554)  ที่ได้พัฒนาชุด

การเรียนรู้  เรื่องการพิสูจน์เรขาคณิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ผลการวิจัยพบว่า  

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้  เรื่องการพิสูจน์เรขาคณิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น  อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เพราะชุดการเรียนรู้ด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  โดยมีการ

สังเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหาเรื่อง  บทประยุกต์  ตามโครงสร้างทางคณิตศาสตร์  มีคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องให้ข้อเสนอแนะ  ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

เหมาะสม  การเรียนโดยชุดการเรียนรู้นั้นเป็นสื่อที่นักเรียนสนใจ  นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง           
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มีกิจกรรมการเรียนรู้  ที่นักเรียนได้รู้ถึงที่มาของข้อสรุป  ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละที่เป็น

รูปธรรม  ท าให้นักเรียนมีความพอใจในชุดการเรียนรู้   

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ได้

ชุดการเรียนรู้  จ านวน  6  ชุดดังนี้  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  1  การคูณ  การหาร  และเศษส่วนชุดการ

เรียนรู้หน่วย ที่  2  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  3  เรื่อง  

เศษส่วนกับร้อยละ  ทศนิยมกับร้อยละ  และร้อยละของจ านวนนับ  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  4  เรื่อง  

โจทย์ปัญหาร้อยละชุดการเรียนรู้หน่วยที่  5  เรื่อง  การลดราคา,  ก าไร  ขาดทุน  ชุดการเรียนรู้

หน่วยที่  6  เรื่อง  การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  พบว่า  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  1  มีประสิทธิภาพ  

90.25/80.30  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  2  มีประสิทธิภาพ  80.77/81.30  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  3  มี

ประสิทธิภาพ  89.25/80.00  ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  4  มีประสิทธิภาพ83.33/81.50   ชุดการเรียนรู้

หน่วยที่  5  มีประสิทธิภาพ  88.47/81.10 ชุดการเรียนรู้หน่วยที่  6    มีประสิทธิภาพ  

83.15/80.30  ทั้งนี้ประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ  86.04/80.75  แสดงว่าผลการพัฒนาชุดการ

เรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  ที่

ก าหนดไว้ 

2. ผลจากการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า  มีประสิทธิผล  0.68  ซึ่งมีค่าสูงกว่า  0.50  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ  .01  แสดงว่า  ชุดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้จริง  

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงว่าชุดการเรียนรู้

เรื่องบทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องบทประยุกต์ดีขึ้น   

4. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยภาพรวมนักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีข้อ 

เสนอแนะดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้นักเรียนบางคนไม่สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมได้ทันเวลาตามที่ก าหนด  ครูจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ทัน

ตามเวลาที่ก าหนด 

1.2 ควรมีการส่งเสริมให้มีการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติเป็น

ขั้นตอน  ถ้านักเรียนได้รับการฝึกฝนอยู่เสมออาจจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย   

 2.1  ควรมีการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นอ่ืน  ๆ เพ่ือศึกษาดูความ

เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นใดมากท่ีสุด 

2.2  ควรมีการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้กับเนื้อหาหรือรายวิชาคณิตศาสตร์อ่ืนๆเพ่ือ

ศึกษาถึงความเป็นไปได้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความแตกต่างจากผลการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ 

2.3  ควรมีการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้กับตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เช่น  ทักษะการคิด  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความ

คงทนในการเรียนรู้  เป็นต้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

A Study of Quality Management System of Word Class Standard School 
Under Secondary Educational Service Area Office 11 

 

ศิวาภรณ์  เพ็ชรคงทอง1 ชูศักดิ์ เอกเพชร2 และสถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์3 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร และครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา และขนาดของ
โรงเรียนที่สังกัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร และครูผู้สอน จ านวน 259 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ ด้านการน าองค์กร 
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านผลลัพธ์ ด้านการจัดการ
กระบวนการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ผลการเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 11 พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่มี ประสบการณ์ปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา และ
ขนาดของโรงเรียนที่สังกัด แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 

ค้าส้าคัญ : การบรหิารจดัการ, ระบบคุณภาพของโรงเรียน, โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
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Abstract 
 

The objective of this research were to study and to compare quality 
management system of word class standard schoolsunder Secondary Educational 
Service Area Office 11.Data were collected from 259 administrators and teachers by 
using questionnaire with reliability index of 0.93.The data were analyzed by using 
mean, standard deviation , t- test and one way analysis of varience. 
 The results showedthatquality management system of word class standard 
schoolsunder Secondary Educational Service Area Office 11 were at high level in 
overall in descending orders :organization leading, students and stakeholder focus , 
strategic planning, performance and results process management, personal focus , 
measurement andannalysis and knowledge management. In addition, the comparison 
ofquality management system of word class standard schoolsunder Secondary 
Educational Service Area Office11of  administrators and teachers who are different in 
terms of work experience , background education and school size showed difference 
at satatistical significance level of .05 
 
Keywords : Management, QualityofSchools, Word Class Standard School 

 
บทน้า 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เน้นให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นด้วยการ
ปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการพัฒนาครูบุคลากรและการบริหารจัดการ  ซึ่งการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษานั้นต้องเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของสังคมปัจจุบันด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น.24) แต่สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการน า
กระบวนการทางการจัดการศึกษามาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา พบว่ามีปัจจัยมากมายหลาย
ประการที่มีความสัมพันธ์มีความเก่ียวข้องมีอิทธิพลต่อกระบวนการในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ของประเทศท้ังในส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวของ
กระบวนการในการจัดการศึกษาของชาติสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแยกเป็นการจัดการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาและการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาจึงได้ก าหนดนโยบายส าหรับใช้
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เป็นกลไกหลักในการบริหารการศึกษาเพ่ือสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศขึ้นมาโดยมี
วิสัยทัศน์ที่ส าคัญคือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ได้ด าเนินการภายใต้พันธกิจที่ว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่
คุณธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล 
(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, น.6)  

ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องสนองตอบต่อนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินตาม
นโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาของประเทศให้
ทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศปณิธานโรงเรียน
มาตรฐานสากล สร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลกด้วยความมุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลกด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการสอนการบริหารคุณภาพระดับมาตรฐานสากลมีความคาดหวัง
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพกล่าวคือบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality 
System Management) ประกอบด้วยด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนด้านระบบการบริหารจัดการ
ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้านเครือข่ายร่วมพัฒนาซึ่งระบบคุณภาพนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่จะ
พัฒนาองค์กรให้มีผลด าเนินการที่เป็นเลิศ (ส านักเลขานุการคณะรัฐมนตรี, 2551, น.9) 
 อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน
มาตรฐานสากลมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล โดยให้โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีต้นแบบมาจากรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า The Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาตลอดเพ่ือช่วยให้องค์กรประเมินตนเองภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กร เกณฑ์ได้พัฒนา
ไปสู่มุมมองเชิงระบบที่ครอบคลุมและบูรณาการการบริหารจัดการกับผลการด าเนินการโดยรวมของ
องค์กรเพ่ือให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายส าคัญบริหารเยี่ยม : ผลลัพธ์ยอดส านักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดท าเอกสารเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ปี 2557-2558 นี้ขึ้นเพ่ือให้โรงเรียนน าแนวทางของเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้โดยเทียบเคียงให้เหมาะสมกับ
บริบทการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองสู่
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2557, น.ก) 
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 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลมีขั้นตอนการด าเนินงานการยกระดั บ
คุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลได้แก่จัดท าสื่อเอกสารสนับสนุนการด าเนินงานประชุมสัมมนาสร้าง
ความเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลศูนย์เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาประชุม
ปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและจัดท าพันธะสัญญากับส างานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจัดตั้งภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการประสานงานโรงเรียนร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศคัดสรรและจัดหาสื่อเอกสารต าราเรียนที่มีคุณภาพระดับสากลสนับสนุนการด าเนินงาน
ของโรงเรียนประชุมปฏิบัติการจัดท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนพัฒนาผู้บริหาร
ศึกษานิเทศก์ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลสพฐ . ด าเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากลแบบมีส่วนร่วมศูนย์เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษานิเทศวิจัยและพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนวิจัยและพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอน
โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาและเทียบเคียงมาตรฐานกับโรงเรียนร่วมพัฒนาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการด าเนินงานของโรงเรียนระหว่างเครือข่ายการนิเทศในระดับภูมิภาคสรรหา
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับกลุ่มจังหวัดนิเทศก ากับติดตามผลการพัฒนา
ประเมินผลการด าเนินงานรายงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และสัมมนาน าเสนอผลงานระดับชาติ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติ(ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553, น.67-68) 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่งมีโรงเรียนน าร่องจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 และยังอยู่ระหว่างการปรับระบบคุณภาพในด้านต่างๆพร้อมกับพัฒนาควบคู่
กันไปรวมทั้งผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพ่ือให้ทราบความความสอดคล้องกับการบริหาร
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
หรือไม่ รวมทั้งศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาแนวทางการด าเนินงานบริหารระบบ
คุณภาพเพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากลต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1.) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  2.) เพ่ือ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์
ปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่สังกัดโดยมีสมมติฐานการวิจัยคือ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษาและขนาดของโรงเรียนที่สังกัดต่างกันมีความ
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คิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 แตกต่างกัน 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหาร จ านวน 33 คน และครูผู้สอน จ านวน 
760คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 793 คน จ านวน 7 โรงเรียน ของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ปีการศึกษา 2557  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ของโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ปีการศึกษา 2557  โดยใช้
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and  Morgan 1970  อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552,น.109) 
จ านวน259คน ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นตามแนว
ของวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น3 ส่วน คือ 

      ส่วนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จ านวน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการน า
องค์กร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัดการ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการจัดการกระบวนการด้านผลลัพธ์ 
       ส่วนที่ 3ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1  ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3.2  ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
วิเคราะห์การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
 3.3  ทดสอบ ที (t - test) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11จ าแนกตามต าแหน่งกับวุฒิ
ทางการศึกษา  
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 3.4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 11จ าแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียนที่สังกัดและเปรียบเทียบ
รายคู่โดยวิธีของ Scheffe' 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ท างาน 21 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ (1,500-
2,499 คน) 
 2. การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือด้านการน าองค์กร 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ด้านผลลัพธ์ด้านการจัดการกระบวนการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรและด้านการวัดการวิเคราะห์
และการจัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด สามารถสรุปเป็นรายด้านดังนี้ 
       2.1 ด้านการน าองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือการสร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมก ากับและส่งผลให้มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมี
จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนร่วมกันตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และโรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการ
สร้างสรรค์และพัฒนาภูมิปัญญาของบุคลากรโดยให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
       2.2 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ
โรงเรียนน าแผนไปปฏิบัติโดยมีการก าหนดตัวชี้วัดระยะเวลาด าเนินการโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจนเห็น เป็นรูปธรรม เห็นภาพการปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนได้
ท าการวิเคราะห ์SWOT (จุดอ่อน, จุดแข็งของโรงเรียน) ให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในโรงเรียนและมีการวางแผนกลยุทธ์และก าหนดทิศทางของโรงเรียน โดยการก าหนดวิสัยทัศน์
ค่านิยม พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
       2.3 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดบั
จากมากไปน้อยคือ โรงเรียนส ารวจความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือก าหนด 
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดท าข้อมูลระบบ
สารสนเทศของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการและไม่อยู่ในพ้ืนที่บริการและโรงเรียนจัดการเรียนการสอน
และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
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       2.4 ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือโรงเรียนมีการวัดประเมินผลการด าเนินงานทุกๆด้านและทบทวนผลการ
ด าเนินการของโรงเรียนทุกปี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการวัดและ
ประเมินผลไปประยุกต์ใช้เพ่ือการด าเนินการบริหารงานของโรงเรียนต่อไปและโรงเรียนก าหนดระดับ
การเข้าถึงข้อมูลได้และรูปแบบของข้อมูลตามความต้องการใช้ข้อมูลโดยออกแบบระบบการเข้าใช้และ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระดับต่างๆ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
       2.5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือ โรงเรียนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร และด าเนินการ
จัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรตามแผนเพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามคุณลักษณะและ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยครอบคลุมประเด็นสมรรถนะหลักความท้าทายเชิงกลยุทธ์  มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด 
       2.6 ด้านการจัดการกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ
การจัดกระบวนการแนะแนวของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การจัดเครือข่ายพัฒนากับ
โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศและการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด 
       2.7 ด้านผลลัพธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผลของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้านการพัฒนาครูสู่คุณภาพ และการด าเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

3. ผลเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จ าแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน วุฒิทางการ
ศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่สังกัดพบว่า 

3.1จ าแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการน าองค์กรและด้านการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
       3.2 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาพบว่า ด้านการน าองค์กรด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

      3.3 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่สังกัด พบว่า ด้านการน าองค์กรด้านการจัดการ
กระบวนการด้านผลลัพธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11พบว่า  
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 4.1 ด้านการน าองค์กร พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ  ควร
กระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการท า
ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการ โดยให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างมีอิสระ มีการตัดสินใจร่วมกันและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ตามกรอบแนวคิด
ที่ทุกคนได้ร่วมกันนาเสนอขึ้น จ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ ควรสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้มีการพัฒนาให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเช่นกระจาย
อ านาจเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจได้ทันที เป็นการลดขั้นตอนและความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เปิด
โอกาสให้บุคลากรของโรงเรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพ่ือน าไปสู่
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคอยให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นต้น  
       4.2 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ
คือ ควรก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผน
กลยุทธ์โดยพิจารณาถึงศักยภาพของโรงเรียน เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน จ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ ควรจัดตั้งคณะกรรมการคณะท างานผู้รับผิดชอบ
โครงการงบประมาณระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละโครงการให้เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ  

      4.3 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ให้
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบไป
จ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ ควรจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศและบริการแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
อ านวยการเรียนรู้ของนักเรียนตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

      4.4 ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ให้
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ ควรจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบันทึกผลการดาเนินการของโครงการ
ต่าง ๆ ทั้งในด้านแผนงาน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ านวนมากที่สุด 
รองลงมาคือ ควรวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่นามาใช้ในการบริหารและการติดตามการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของระบบทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  

      4.5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรพบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ 
ควรก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของครูและบุคลากรโดยค านึงถึงความเสมอ
ภาคความโปร่งใสและเป็นธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับได้แก่ค าชมเชย
รางวัลการจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการส าหรับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการเป็นต้นเพ่ือสร้างความ
ผูกพันโรงเรียนให้เกิดขึ้นแก่ครูและบุคลากรและน าไปสู่ผลการด าเนินการโครงการต่างๆของโรงเรียน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายตามที่วางไว้ จ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ ควรจัดระบบการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติที่ชัดเจนค านึงถึงผลส าเร็จและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักและจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะต้องถ่ายทอดตัวชี้วัดนี้สู่
ระดับบุคคล  
       4.6 ด้านการจัดการกระบวนการพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ
คือ ควรออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้านได้แก่ด้านวิชาการบุคคลงบประมาณและ
บริหารทั่วไปโดยมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน าสู่การบรรลุวิสัยทัศน์จ านวนมากที่สุด 
รองลงมาคือ ควรจัดท าข้อก าหนดของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มนักเรียนชุมชนและสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต 
       4.7 ด้านผลลัพธ์พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ ผู้บริหาร
โรงเรียนคณะกรรมการคณะท างานครูบุคลากรผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนควรร่วมมือกันในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ตลอดจนการช่วยการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการ
ท างานในด้านต่างๆร่วมกัน จ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ ควรเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนทุกคนและมีบทบาทในจัดการ
เรียนรู้ของตนเองเพ่ือสร้างความเข้าใจในบทเรียนที่ยาวนาน 
 อภิปรายผล 
 1. การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ด้านการน าองค์กร 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ด้านผลลัพธ์ด้านการจัดการกระบวนการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรและด้านการวัดการวิเคราะห์
และการจัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหาร และครู มีสามารถที่จะน าโรงเรียน
สู่การเป็นมาตรฐานสากลโดยการจัดระบบคุณภาพที่เป็นผู้น าทางวิชาการผลงานเป็นที่ยอมรับมีประสบการณ์
ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภานุภัทร  
จรัสนูพิพัฒน์ (2554, น.87) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เขตกรงเทพมหานคร ที่พบว่า สภาพการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสราวุฒิ พัฒรากุล (2555, น.1) ได้ท าวิจัยเรื่องการศึกษา
ความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีต่อการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  1 ที่พบว่า การ
ด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 อยู่ในระดับมาก และสามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
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      1.1 ด้านการน าองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารมีการ
ด าเนินการชี้น าและท าให้โรงเรียนมีความยั่งยืนสามารถสื่อสารกับบุคลากรและกระตุ้นให้มีผลการ
ด าเนินการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิพรรินทะ (2554,น.106 – 
109)ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษา
โรงเรียนเมืองคงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ที่พบว่าด้านการน าองค์การโรงเรียน
มีการบริหารจัดการเพื่อชี้น าการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนและ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการผู้บริหารมีวิธีการสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนที่หลากหลาย
และเหมาะสมผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าในการด าเนินงานของโรงเรียนและได้มีการพัฒนาความ
เป็นผู้น าให้กับบุคลากรด้วยการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึงอีกทั้งผู้บริหารได้ประพฤติเป็นแบบอย่าง
และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและวิธีปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองดี 

      1.2 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนมี
การสร้างกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ให้ความส าคัญ มีการถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือ
น าไปปฏิบัติ และคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิ
พรรินทะ (2554, น.106–109)ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ที่
พบว่า ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนและมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอที่จะท าให้แผนปฏิบัติการบรรลุความส า เร็จ
สอดคล้องสอดคล้องตรงตามเป้าหมายของโรงเรียนมีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ
ปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน 

      1.3 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากโรงเรียนมีวิธีการใช้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยก าหนดความต้องการ
ความจ าเป็นและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และสอบถามความพึงพอใจกับ
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพร  รินทะ(2554, น.106–109) ได้ท า
วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียน
เมืองคงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ที่พบว่า ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
เพ่ือปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนและเป็นที่
พอใจของสังคมชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      1.4 ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเนื่องจากโรงเรียนยังขาดการวิเคราะห์ปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน รวมทั้งการจัดการ
สารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ขององค์กรของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ศศิพรรินทะ (2554, น.106–109)ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31ที่พบว่า 
ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเลือก
รวบรวมวิเคราะห์จัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง
การทบทวนผลการด าเนินการและได้น าผลการทบทวนในการปรับปรุงผลการด าเนินการไปใช้เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

      1.5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนมีการ
สร้างความผูกพันของบุคลากรเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล รวมทั้งการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลและที่สนับสนุนบุคลากรเพ่ือรักษาบรรยากาศในการท างานที่มี
ความปลอดภัย มั่นคง และเกื้อหนุนต่อการท างานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิพรรินทะ
(2554,น .106–109) ได้ท าวิจั ยเรื่ องการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ที่
พบว่า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรโรงเรียนเมืองคง มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันและ
ความสามัคคีให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มตามศักยภาพได้ มีการพัฒนาและการ
จัดการบุคลากรเพ่ือให้ใช้ศักยภาพขอบุคลากรอย่างเต็มที่ในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาโรงเรียน
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
       1.6 ด้านการจัดการกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนมีการ
ออกแบบระบบงาน โดยมีการก าหนดสมรรถนะหลักของโรงเรียนการออกแบบระบบงานและ
กระบวนการที่ส าคัญเพ่ือสร้างคุณค่าให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ
ความรู้ของโรงเรียนและความคล่องตัวมาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการต่างๆซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศศิพร รินทะ (2554, น.106–109) ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31ที่พบว่า ด้านการจัดการกระบวนการโรงเรียนเมืองคงมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ
โรงเรียนที่เป็นระบบและครอบคลุมงานทุกฝ่ายพร้อมทั้งมีการก าหนดแนวทางเพ่ือมุ่งพัฒนาให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนอีกทั้งมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใน
โรงเรียน 
       1.7 ด้านผลลัพธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนมีการจัดท าระบบ
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งบประมาณการเงิน การ
มุ่ งเน้นบุคลากรประสิทธิผลของกระบวนการและภาวะผู้น า อย่างครบถ้วน ศศิพร รินทะ 
(2554,น .106–109) ได้ท าวิจั ยเรื่ องการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ที่
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พบว่า ด้านผลลัพธ์โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน
อย่างชัดเจนและเป็นระบบมีความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 

2. ผลเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จ าแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน วุฒิทางการ
ศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่สังกัดพบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่มี ประสบการณ์ปฏิบัติงาน วุฒิ
ทางการศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่สังกัด แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน ผ่านการอบรม ผ่าน
การท างานในด้านการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล และซึ่งท าให้มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นส่วนใหญ่เช่นมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตลอดจนคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนได้แก่ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหาร
โรงเรียนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษความสามารถในการประสานงานโรงเรียนร่วม
พัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศและความสามารถในการบริหารและจัดการในด้านต่างๆที่จะ
น าพาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณ ธรรม
ล้ าเลิศทางปัญญาบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทยก้าวไกลสู่สากลเป็นพลโลก
ที่ดีเพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภานุภัทร  จรัส นู
พิพัฒน์ (2554, น.87) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เขตกรงเทพมหานคร ที่พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 มีสภาพ
และปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2555, น.11-13) ที่กล่าวว่าการด าเนินงานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลจะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไปพร้อมกันโดยจะต้อง
ด าเนินการทั้งระบบคือด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการมิใช่เป็น
การจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียนหรือเพียงจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือด้านการ
น าองค์กร ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านผลลัพธ์ด้าน
การจัดการกระบวนการ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
 2.ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่มี ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่สังกัด แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
11ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้สรุป
ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้คือ 1.1) ควรจัดหาบุคลากรด้านบัญชีและการเงินมาท าหน้าที่แทนครูผู้สอนเพ่ือให้
ครูผู้สอนได้มุ่งเน้นไปยังนักเรียนได้อย่างเต็มที่1.2) ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนตลอดจนเครื่องมือสื่ออุปกรณ์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การสื่อสารที่เหมาะสม1.3) ควรพัฒนาระบบการสื่อสารแบบไร้สาย 3G ให้แก่ทุกโรงเรียนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียนได้สรุปข้อเสนอแนะไว้ดังนี้คือ 2.1) ด้านการน าองค์กร พบว่า 
พัฒนาภูมิปัญญาของบุคลากรโดยให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นโรงเรียน
ควรมีการประชุมบุคลากรเพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษาและการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูทั้งรูปแบบที่เป็นทางการเช่นการจัดประชุมการปฐมนิเทศการ
นิเทศการศึกษาและรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเช่นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังเลิกเรียนเป็นต้น 
2.2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์พบว่า มีการวางแผนกลยุทธ์และก าหนดทิศทางของโรงเรียนโดยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมพันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้นโรงเรียนควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน
ของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนโดยด าเนินการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของโรงเรียนโดยด าเนินการตาม
แนวทางการพัฒนา 2.3) ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ด้านอ่ืนๆ ดังนั้นโรงเรียนควรน าแนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการเทียบเคียง
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สมรรถนะเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้ในบางแนวทางควร
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 2.4) ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้พบว่า โรงเรียนก าหนด
ระดับการเข้าถึงข้อมูลได้และรูปแบบของข้อมูลตามความต้องการใช้ข้อมูลโดยออกแบบระบบการเข้าใช้
และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระดับต่างๆ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้นโรงเรียนควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเช่นพัฒนาระบบ e-learning ระบบ e-office เป็นต้น 2.5) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร พบว่า 
ด าเนินการจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรตามแผนเพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตาม
คุณลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยครอบคลุมประเด็นสมรรถนะหลักความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้นโรงเรียนควรน าแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ของตนเอง 2.6) ด้านการจัดการกระบวนการ พบว่า 
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆดังนั้นโรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพ่ือสาน
ต่อแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้เป็นสินค้า OSOP (One School One Product) เพ่ือปลูกฝังการสร้าง
พ้ืนฐานด้านอาชีพให้แก่นักเรียน และสร้างรายได้เพ่ิมเติม 2.7)ด้านผลลัพธ์พบว่า การด าเนินงานด้าน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆดังนั้นโรงเรียนโรงเรียนควร
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนนโยบายและพิจารณาการใช้
งบประมาณ ของโรงเรียนโดยให้ความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ในการจัดท าแผนการใช้จ่ายแต่ละปี และ
จัดท างบประมาณโครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปได้สรุปข้อเสนอแนะไว้ดังนี้คือ 3.1) ควรศึกษาการใช้แนวทาง 
การบริหารงานโดยใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะตามแนวทางการบริหารจัดการในโรงเรียนซึ่งมี
ขอบข่ายภารกิจในด้านต่างๆได้แก่การบริหารงานวิชาการการบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไป
และการบริหารงานงบประมาณ 3.2) ควรศึกษาเชิงลึกเพ่ิมเติมส าหรับการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเช่นการศึกษาตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรวมไปถึงศึกษาเพ่ือสร้างทฤษฎีการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 3.3) ควรศึกษาด้านอ่ืน ๆของโรงเรียนมาตรฐานสากลเช่นด้าน
การจัดการเรียนการสอนการนิเทศเพ่ือการพัฒนาการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเป็นต้น 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่จ้าเป็นส้าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน 

Factor Analysis of Computer Information Communication and Technology 
Literacy for Teachers in ASEAN 

 

เพ็ญพักตร นภากุล1 
_____________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน  และศึกษาระดับการรู้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียนของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดเขตการศึกษาพ้ืนที่
มัธยมศึกษาใน จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ปี พ.ศ. 2557 จ านวนครู 300 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามองค์ประกอบการรู้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติ 
KMO (Kaiser-Meyer Olkin measure of sampling adequacy) และ Bartlett’s test of 
sphericity และวัดความเหมาะสมของข้อมูลโดยใช้วิธีการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล 
(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการรู้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน มี 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) 
ความรู้พ้ืนฐานด้านอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 3) ความรู้พ้ืนฐานด้านโปรแกรมและอุปกรณ์ร่วม 4) เจตคติต่อ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ 5) เจตคติต่อผลกระทบจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ 6) ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 7) ทักษะการรู้สารสนเทศ และการใช้
แหล่งเรียนรู้บนเว็บ 8) ทักษะการจัดการข้อมูล เอกสารและการน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ระยะที่ 2 การศึกษาระดับการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็น
ส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 326 คน เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามการรู้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย 
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ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ชั้นปีที่ 4 มีระดับการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ด้านความรู้ความเข้าใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.45) ด้านเจตคติ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.91) และด้านทักษะ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง (  = 3.49) 
 
ค้าส้าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ, การรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

_____________________________________________________________________ 
1 อาจารย์ ดร. ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อีเมล์ drpenpak@gmail.com   
 เบอร์โทรศัพท์ +6674-321-446 
 

Abstract 
 The purpose of this research were 1) to analyze the factors of necessary 
computer information communication and technology literacy for teachers in ASEAN 
countries, and 2) to study the level  of the necessary computer information 
communication and  technology literacy for teachers in ASEAN countries of students 
in Faculty of Education in Songkhla Rajabhat University. The research divided into 2 
phases: 
 Phase 1: Factor analysis of necessary computer information communication 
and technology literacy for teachers in ASEAN countries. The sample of this phase 
consisted of 300 teachers in 2014 academic year under the secondary educational 
area office in Songkhla, Phatthalung and Satun by quota sampling. The research 
instrument was a questionnaire of necessary computer information communication 
and technology literacy for teachers in ASEAN countries included of 3 aspects as; 
knowledge, attitude and skills. The data were analyzed by survey factor analysis with 
KMO (Kaiser-Meyer Olkin measure of sampling adequacy) and Bartlett’s test of 
sphericity and orthogonal by varimax method. The results of this phase were 8 
factors including 1) basic  knowledge in computer information communication and 
technology 2) basic knowledge in program and peripheral equipment 3) basic 
knowledge in internet 4) attitude towards using computer 5) attitude towards impact 
of using computer 6) skills in using computer and information technology for 
communication 7) skills in information literacy and using online resource and  8) skills 
in information management and using computer in presentation. 
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 Phase 2:  study the level of the necessary computer information 
communication and technology literacy for teachers under the competencies of 
ASEAN countries.  The sample of this phase consisted of 326 fourth year teacher 
students in Faculty of Education in Songkhla Rajabhat University in 2014 academic 
year. The research instrument was a questionnaire of computer information 
communication and technology literacy for teachers in ASEAN countries. The data 
were analyzed by mean, percentage and standard deviation. The results found that 
teacher students had computer information communication and technology literacy 
in knowledge aspect in medium level (  = 3.45), attitude aspect in high level          
(  = 3.91) and skill aspect in medium level ( = 3.49) 
 
Keywords : Factor Analysis, Computer Information Communication and Technology Literacy for 

Teachers 

 
บทน้า 
 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ เสาหลักที่ 1 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Security Community-ASC) เสาหลักที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community-AEC) และเสาหลักที่ 3 ประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community-ASCC) ในส่วนของสาขาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
ไอซีที จะถูกจัดอยู่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจหรือ AEC ตามกฎบัตรอาเซียน เนื่องจากไอซีทีเป็นกลไก
ส าคัญที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเด็นด้านไอซีทียังเกี่ยวข้องกับด้าน
การเมอืง-ความม่ันคง เช่น ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม ได้แก่ 
การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านดิจิทัลด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความร่วมมือด้านไอซีทีของอาเซียน
สนับสนุนการเข้าสู่ทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคม
การเมืองความมั่นคงอาเซียน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, 2552) 
 จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในสังคมแห่งประชาคมอาเซียนเป็นวิถีของการจัดการศึกษา
ของนานาชาติในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกระบวนการทางการศึกษาเป็นปัจจัยใน
การยึดโยงแต่ละชนชาติในแถบอาเซียนให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันและการด ารงชีพร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งความกลมกลืนในเชิงวัฒนธรรมที่จะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของคนในภูมิภาค
ดังกล่าว และส่งผลต่อกระแสโลกในวงกว้างต่อไป เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม
หรือที่เรียกรวมว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนั้นสามารถลื่นไหลได้สะดวกและรวดเร็วจนสามารถประยุกต์ใช้อย่าง
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กว้างขวาง อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงก่อให้เกิดภาวะ “ไร้พรมแดน” 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้หลายอย่าง ซึ่งระบบเหล่านี้
เป็นระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารและค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ระบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand) วิดีโอ
เทเลคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Teleconference) และอินเทอร์เน็ต (Internet)  การเรียนรู้ในยุค
สารสนเทศจึงไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนและครู กระบวนการเรียนรู้จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป 
เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้เรียน ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนจึงควรมีการวางแผนพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครู เพ่ือให้ครูใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ หรือเป็นเครื่องมือส าหรับผู้เรียนในการแสวงหา
ความรู้และสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งน าเสนอผลการเรียนรู้ได้  แต่ในปัจจุบันพบว่าครูผู้สอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังขาดความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์สังกัดโปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงมีแนวคิดที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน และเพ่ือศึกษาระดับการรู้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน       
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะได้น าผลจากการวิจัย ไปสร้างเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมต่อไป เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความสามารถในเรื่องคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับการเข้าสู่สังคมการศึกษาในประชาคมอาเซียน          
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2545 หมวด 7 มาตรา 52 ที่ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการ
ผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง 
โดยก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมถึงบุคลากรทาง
การศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร
ประจ าการอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 2) เพ่ือศึกษาระดับการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็น 
ส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วิธีการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ แบ่งเป็น 3 ด้าน  ได้แก่   
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น องค์ประกอบที่  2 ด้านการรู้สารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านโปรแกรมและอุปกรณ์ร่วม 2. ด้านเจตคติ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านเจตคติต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อผลกระทบ
จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ 3. ด้านทักษะ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้าน
ทักษะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 2 ด้านทักษะการจัดการข้อมูล เอกสารและ
การน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 3 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเช่นนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย 
ข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็น

Exploratory Factor analysis 

ระยะที่ 1 
วิเคราะห์องค์ประกอบการ
รู้คอมพิวเตอร์ทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ฯ
ของครูจากกลุ่มประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

ตรวจสอบกับข้อมลูเชิงประจักษ์ดว้ยแบบสอบถาม 

กับครู 300คนและท าการสัมภาษณ์ ครู 30 คน 

องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทีจ่้าเป็นส้าหรับครู ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

สร้างแบบสอบถาม/ตรวจสอบคุณภาพ ระยะที่ 2 
ศึกษาระดับการรู้
คอมพิวเตอร์ทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

ศกึษาระดบัการรู้คอมฯ โดยเก็บรวบรวมข้อมลูกบันกัศกึษากลุม่ตัวอย่าง 326 คน 

ระดับการรู้คอมพิวเตอร์ ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของนักศกึษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ส าหรับคร ูจากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ย้อนหลัง 5 ปี เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นพ้ืนฐานส าหรับการสร้าง
องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครู จากประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน การด าเนินงานในขั้นตอนการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องได้
แบ่งการศึกษาจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม จากนั้นผู้วิจัย
ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวม และจัดหมวดหมู่ในแต่ละองค์ประกอบที่เห็นว่ามีองค์ประกอบ
สอดคล้องและสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นองค์ประกอบเพ่ือสร้างองค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครู และน าองค์ประกอบที่ได้ไปตรวจสอบความ
สอดคล้องขององค์ประกอบที่ได้กับข้อมูลเชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูในเขตพ้ืนที่ให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้แก่โรงเรียนในจังหวัด สงขลา จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล จ านวน 
300 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างในประเด็น
การรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครู ในกลุ่มประเทศอาเซียน
กับครูจ านวน 30 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเพ่ือส ารวจจ านวน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
โดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer Olkin measure of sampling adequacy) และ Bartlett’s test 
of sphericity ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลจึงใช้วิธีการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล 
(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบใน
ลักษณะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วพิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบว่าตัวแปรแต่ละตัวควรอยู่ใน
องค์ประกอบใด ใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป (โดยไม่
พิจารณาว่าเป็นจ านวนบวกหรือจ านวนลบ) แล้วจึงพิจารณาองค์ประกอบ คัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มี
น้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดบนองค์ประกอบนั้น ดังนั้นจึงท าให้ได้องค์ประกอบที่สอดคล้องและ
เกี่ยวข้องกับการรู้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน
ที่เป็นองค์ประกอบหลักจริง ๆ ทั้งในเชิงทฤษฎี เชิงประจักษ์ และเชิงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับ         
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2547)และไชยยศ เรืองสุวรรณ (ม.ป.ป.) ที่ได้ก าหนดกรอบการรู้คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็น 3 ด้านได้แก่ ด้าน
ความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ 
 2) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีระดับการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มงคล ก าจร. (2551) ที่ค้นพบว่าสมรรถภาพด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้ น  
ที ่4 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ องค์ประกอบ
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ที ่1 ด้านความรู้พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.45) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โปรแกรม
ประมวลผลค า ( =3.80) ประโยชน์และข้อจ ากัดของคอมพิวเตอร์ ( =3.78) หน้าที่ทั่วไปของ
คอมพิวเตอร์ ( =3.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ประวัติของคอมพิวเตอร์ ( =2.939) 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการรู้สารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นอยู่ในระดับมาก ( =3.95) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ การท่องเว็บ ( =4.26) การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ( =4.23) การค้นหาข้อมูลวิจัยผ่าน
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ( =4.22) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์       
( =3.50) องค์ประกอบที่ 3 ด้านโปรแกรมและอุปกรณ์ร่วม อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.99) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ เครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิทัล ( =3.42) ชุดอุปกรณ์โทรทัศน์ ( =3.19) โปรแกรมการจัดการ
ภาพ ( =3.15) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ เครื่องมือ web 2.0 ( =2.71) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเมทณี ระดาบุตรและคณะ.(2554) ที่พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลมากที่สุดและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด ระดับความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะโปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Windows, Microsoft Word และ Microsoft Power point มีระดับความสามารถ
ในการใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft  Excel และ Microsoft Access  มี
ทักษะระดับปานกลาง ระดับความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยรวม มีทักษะในระดับมาก ผล
การวัดความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พบว่า นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเรื่องความรู้
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่า
คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับ มากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยธิดา บุนนาค (2549 ) ที่
ค้นพบว่า สภาพที่สถานศึกษามีการด าเนินการในระดับน้อยได้แก่บุคลากรในสถานศึกษาใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจัดการเรียนการสอนและสถานศึกษาใช้โปรแกรม e-library ในการให้บริการห้องสมุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมทณี ระดาบุตร และคณะ (2554) ที่พบว่าความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ ของ
นักศึกษา อยู่ในระดับ น้อย และความสามารถเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านทักษะ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.49) โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ด้านทักษะการจัดการเอกสาร( =3.92)ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร( =3.38) 
และด้านทักษะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ( =3.32) ด้านทักษะการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.32 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 ล าดับแรก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนอ        
( =3.78) การน าเทคโนโลยีมาสร้างแหล่งข้อมูลเพื่อน าเสนอผลงานด้วยตนเอง (  = 3.76) การใช้
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คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมในการสื่อความหมาย โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด (  = 3.647) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การสร้างและบริหารจัดการ Weblog (  = 2.71) ด้านทักษะการ
จัดการเอกสารอยู่ในระดับมาก ( =3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ
แรก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสร้างแฟ้มข้อมูลและแยกประเภทข้อมูลต่าง ๆ ให้
เป็นหมวดหมู่ สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น ( =4.12) จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
( =4.12) การจัดข้อความเช่นการจัดต าแหน่ง รูปแบบ สีอักษร (  = 3.98 ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ การบันทึกไฟล์เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ( = 3.58) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง (   =3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ล าดับแรก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสนทนาผ่านเครือข่าย -สังคม
เครือข่ายเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ( =3.98) สามารถส่งข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ( =3.70) การเรียน การสอนในลักษณะที่กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น 
ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณ
ดาวเทียม (  = 3.42) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนผ่านทางเทคโนโลยี
แบบพกพาเช่น โทรศัพท์มือถือ (  = 3.04) สอดคล้องกับสายฝน เป้าพะเนา (2555) ที่ได้เสนอแนะว่า
สมรรถนะที่ครูควรมี ได้แก่  การสร้างบัญชีส าหรับเข้าใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต   ครูควรมีทักษะในการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลแบบมัลติมีเดีย อาทิ การบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง
ผ่านระบบโทรศัพท์ การเชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์บนโทรศัพท์ไปยังอินเทอร์เน็ต,การใช้สัญญาณบูลทูธ, 
Wi-Fi เพ่ือรับ-ส่ง ข้อมูล การสร้างบล็อกเพ่ือจัดเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูล  สอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ. 
(2557, ออนไลน์) ที่ได้เสนอแนะว่าทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะด้าน
การใช้ blog และ wiki เพ่ือสร้างระบบออนไลน์ส าหรับนักเรียน การจัดเก็บ url/รายชื่อเว็บที่สนใจไว้
เป็นหมวดหมู่และแลกเปลี่ยน กับผู้เรียนรวมถึงบันทึกไฟล์ เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบ 
HTMLทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะทางคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์
ในการปรับใช้กับการเรียนการสอนได้แก่ ทักษะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาวิชาชีพทักษะการสร้างวิดีโอเนื้อหา เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน การสร้างรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องพบกันตามเวลาในตารางที่ก าหนดไว้ แต่สามารถติดต่อกันได้
ตลอดเวลาโดยใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเรียนที่ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่  ซึ่ง
สอดคล้องกับเอกสารโครงการบริการวิชาการ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ส านักคอมพิวเตอร์ มศว, 2551) ที่ได้ก าหนดกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไว้ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีว่าสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ด้านไอซีที ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านไอซีที (Basic ICT) 
หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้ประกอบการท างานต่าง  ๆ 
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อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ไอซีทีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ( ICT for Communication) หมายถึง 
การมีสมรรถนะในการใช้ไอซีทีเ พ่ือการติดต่ อสื่อสารกับผู้ อ่ืนอย่างมีจรรยาบรรณที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ  การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) หมายถึง การมีสมรรถนะในการเข้าถึง
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศที่ได้ และการน าสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดการเอกสาร (Document Management) หมายถึง การมสีมรรถนะในการใช้ไอซีทีเพ่ือการจัดการ
เอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ และมีความสะดวกในการค้นคืนเอกสารต่างๆ มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การน าเสนอด้วยไอซีที (Electronic Presentation) หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้
ไอซีทีเพ่ือการน าเสนอข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่นการนา
เสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมพรีเซ็นเทชัน การน าเสนอข้อมูลในรูปตารางหรือแผนภูมิ  การจัดการข้อมูล
และสารสนเทศ (Data & Information Management) หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้ไอซีทีเพ่ือ
จัดการข้อมูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้มาใหม่ โดยจัดท าหรือดัดแปลงให้อยู่ในรูปของดิจิทัลอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานต่าง ๆ ได้ในภายหลัง และด้าน เจตคติ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.91) โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านเจต
คติต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์( =4.14) ด้านผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ (  = 3.52) ด้าน
เจตคติต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก (  =4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความต้องการที่จะน า
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานที่ท างาน (  =4.31 ) มีความต้องการที่จะน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิต
ส่วนตัว ( =4.25) เจตคติทางบวกต่อการใช้คอมพิวเตอร์ (  = 4.11) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ ยอมรับว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เร็วและถูกต้องแม่นย า (   = 4.00) 
ด้านผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ ( =4.25) ทราบและตระหนักถึงสุขภาพกับสภาพแวดล้อมการใช้คอมพิวเตอร์( = 4.24) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ รู้สึกกลัวหรือเสียขวัญเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ ( = 2.08) สอดคล้อง 
งานวิจัยของเมทณี ระดาบุตรและคณะ. (2554) ที่พบว่าด้านเจตคติของนักศึกษาด้านการยอมรับ
ประโยชน์ต่อคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดีมาก โอกาสการใช้งานคอมพิวเตอร์  อยู่ในระดับดี และ
ความชอบที่มีต่อคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับสายฝน เป้าพะเนา. (2555)  ที่ได้
เสนอแนะว่า สมรรถนะด้านเจตคติ ประกอบด้วย การยอมรับข้อตกลงร่วมกัน, การมีเจตคติแง่บวกต่อเทคโนโลยี,  
การมีความพยายามในการแก้ปัญหาขณะเมื่อใช้เทคโนโลยี , ความสนใจติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี, มีวินัยเคารพกฎการใช้, รับผิดชอบต่อข้อมูลที่นามาใช้, ตระหนักและใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ถูกต้อง
ไม่ขัดต่อศีลธรรม หลักกฎหมาย, เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการใช้เพ่ือสนับสนุนในกิจกรรมการเรียน 
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัญฑา ผลิตวานนท์ (2545 ) ที่ค้นพบว่านิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
บูรพามีความวิตกกงัวลในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับน้อย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ได้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
ด้านความรู้พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น องค์ประกอบที่ 2 ด้านการรู้สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น องค์ประกอบที่ 3 ด้านโปรแกรมและอุปกรณ์ร่วม   
  1.2 ด้านเจตคติ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านเจตคติ
ต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 2 ด้านเจตคติต่อผลกระทบจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  
  1.3 ด้านทักษะ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 ด้านทักษะการ
จัดการข้อมูลและสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 2 ด้านทักษะการจัดการข้อมูล เอกสารและการน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 3 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
 2) ผลการศึกษาระดับการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู
ในกลุ่มประเทศอาเซียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ผล ดังนี้  
 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีระดับการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้านความรู้ความเข้าใจ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับปาน
กลาง ( =3.45) ด้านเจตคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.91) และด้านทักษะ โดยภาพรวม
อยู่ใน ระดับปานกลาง ( =3.49) 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการวิจัยสามารถน าไปสร้างเป็นหลักสูตรฝึกอบรมการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับการเข้าสู่สังคม
การศึกษาในประชาคมอาเซียน และได้องค์ประกอบการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จ าเป็นส าหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

Student Parents’ Participation in the Administration of 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงาน
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน
ในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ และ
ระดับชั้นของนักเรียน และ 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนใน
การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2556 จ านวน 242 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ ด้านบริหารทั่วไป (X  = 2.86) ด้านบริหารบุคคล 
(X  = 2.77) ด้านบริหารวิชาการ ( X  = 2.72) และด้านบริหารงบประมาณ ( X  = 2.62)  2) ผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพและระดับชั้นของนักเรียน
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ส าคัญ ได้แก่ นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษน้อย ดังนั้นโรงเรียนควร
จัดครูที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงมาสอนนักเรียน  ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ
ต่าง ๆ  ของโรงเรียน จึงควรให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
มากขึ้น  ครูลาออกบ่อยท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง จึงควรเพ่ิมค่าตอบแทนครูเพ่ือเป็นแรงจูงใจและมี
สวัสดิการทีด่ีให้กับครู และรูปแบบการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไม่มีความหลากหลาย จึงควรมีรูปแบบของ 
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การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในหลายรูปแบบ  
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Abstract 
 

This research highlights the three main objectives including: 1) study parents’ 
participation in school management in Practical School of Songkhla Rajabhat University;   
2) compare those participations in each particular aspect including: academic degree, 
career, and student level; and 3) study any problems and suggestions of those 
participations. This research collected data from some sample groups including 242 
parents of students who studying in Practical School of Songkhla Rajabhat University in 
2013. A questionnaire with five rating scales and some open-end questions was used. The 
data was analyzed and presented in terms of percentage, mean, standard division, and 
results from one-way ANOVA. This research found that 1) the parents have moderate level 
of participations in school management in Practical School of Songkhla Rajabhat University. 
Moreover, if considered in each particular aspect, their participations level also in 
moderate level by sorting means from high to low as follow: general management     
( X  = 2.86), human resource management ( X  = 2.77), academic administration ( X  = 
2.72), and financial management, respectively ( X  = 2.62). 2) the parent who has 
different academic degree has no significant different if considered in overall aspect and 
each particular aspect. However, the parent who has different career has statistically 
significant differences in terms of overall aspects in school management at Practical 
School of Songkhla Rajabhat University at .05 level. In addition, the parent who has their 
children in different level has statistically significant differences at .01 level in terms of 
participations in school management at Practical School of Songkhla Rajabhat University; 
and 3) the main problems and suggestions about those participations including: students 
of the school have low English skills, the school should provide the skillful English 
teachers; parents lack of participation in financial management, the school should 
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provide ways in which the parents could help in participations; frequency retired 
teachers affect sustainable teaching and learning, school should increase salary to attract 
the teachers and provide good facilities for permanent teachers; and there are not many 
way in those participations related with the school, the school should organized the 
good communication between parents and school in variety of ways.  

 

Keywords : Parents’ Participation, Administration of School, Songkhla Rajabhat University Demonstration 
School 

 

บทน้า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

มาตรา 9 (5) (6) ได้ก าหนดในเรื่องของการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาและการ
มีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชม องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน คือให้ประชาชนและ
องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 
2547, น.7-26) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติน ามาสู่การปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งได้ก าหนด
ปรัชญาและทิศทางการจัดการศึกษาที่ต้องการเห็นความมีส่วนร่วมทุกส่วนของสังคมในการจัด
การศึกษา เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างสูงสุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนและทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกันสนับสนุน  ทั้งบุคคลและงบประมาณตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส าหรับ
หัวใจส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือการบริหารจัดการตามความต้องการและจ าเป็น
ของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครองและชุมชนที่เข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด  ผู้ปกครองนักเรียน และ
ชุมชน  ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาโดยตรง   จึงต้องมีหน้าที่ร่วมวางแผน ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมประเมิน โดยมุ่งหวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้มากที่สุด (จ านง แจ่มจันทรวงษ์ และ
คณะ, 2543, น.250) สอดคล้องกับ ถาวร  พวงมณี  (2547, น.3) ทีก่ล่าวว่า  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มี
บทบาทสูงสุดในการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน  การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
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ผู้ปกครองซึ่งเป็นคนในชุมชน  เป็นภารกิจที่ส าคัญของโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องถือปฏิบัติ  
เพราะเป็นการปรับบทบาทของโรงเรียนให้เป็นไปในเชิงรุกและสร้างสรรค์  การด าเนินการบริหารงาน
โรงเรียนจะประสบความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมทั้งจากผู้ปกครอง ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมด าเนินกิจกรรม ร่วมรับผลประโยชน์ ตลอดจนร่วมประเมินผลในการ
บริหารโรงเรียนทุกขั้นตอน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น
แหล่งทดลองสอนและใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของนักศึกษาสายครูในการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูแบบเต็มรูป  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการจัดการศึกษาและการบริหารงานซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและบริหารงานของโรงเรียนเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนให้มากที่สุด  แต่จากการด าเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังไม่ได้มีการศึกษาถึงบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารงานต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะในด้านใดบ้างเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่
จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข  กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองหรือไม่  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรคณะครุศาสตร์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใน
งาน 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านบริหารวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารทั่วไป  ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการวางแผน  พัฒนา  และปรับปรุงการ
บริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะน ามาซึ่ง
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1.  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  อาชีพ  และระดับชั้นของนักเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการ
บริหารงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แตกต่างกัน  
 2.  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แตกต่างกัน  
 3.  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับชั้นของนักเรียนต่างกัน  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แตกต่างกัน 
 
วิธีการวิจัย 

1) ประชากร   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 638 คน   
2) กลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2556 จ านวน 242 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยใช้ระดับชั้นของนักเรียนเป็นตัวแบ่งชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นเทียบสัดส่วนของประชากรในแต่ละระดับชั้น  แล้วจึงสุ่มอย่างง่าย
ในแต่ละระดับชั้นให้ครบตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้   

3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ฉบับ โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 3.1) ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 

(Check List) ได้แก่ วุฒิการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  และระดับชั้นของนักเรียน 
 3.2) ตอนที่ 2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scales) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน จ านวนข้อค าถามท้ังหมด 40 ข้อ  

 3.3) ตอนที่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการ
บริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด (Open End)  

4) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 4.1)  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 4.2)  ร่างแบบสอบถาม 
 4.3)  น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้
ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.6  ขึ้นไป ผลปรากฏว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามซึ่งทั้งฉบับมีจ านวน 40 ข้อ มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.8 -1.00 ทุกข้อ แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ทุกข้อ  

 4.4)  น าแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ IOC แล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน   

 4.5)  น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนภายหลังการน าไปทดลองใช้ (Try-Out)  มา
หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน โดยการหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation)  แล้วคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ปรากฏว่าข้อค าถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.207 -  0.915  จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(Cronbach, 1990)  ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.980  และค่าความ
เชื่อมั่นรายด้าน ได้แก่  ด้านบริหารวิชาการ เท่ากับ 0.924  ด้านบริหารงบประมาณ เท่ากับ 0.940  
ด้านบริหารบุคคล เท่ากับ 0.960  และด้านบริหารทั่วไป เท่ากับ 0.946   

 4.6)  น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และหาคุณภาพเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว 
ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอความร่วมมือกับคุณครูประจ าชั้นในแต่ละ

ระดับชั้นในการแจกและรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง  โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 
242 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน 242 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียน  ได้แก่  วุฒิการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  และ

ระดับชั้นของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 6.2) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean : X  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D. ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ  LSD 
(Fisher's Least-Significant Difference) 
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 6.3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนครบทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
บทบาทของผู้ปกครอง เช่น ด้านบริหารงบประมาณ ซึ่งจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านบริหาร
งบประมาณเป็นด้านที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ผู้ปกครองที่จะมีส่วนร่วมโดยตรงกับการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนเป็นคนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปกครอง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชมรมผู้ปกครอง เป็นต้น ดังนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงไม่มีบทบาท ไม่ได้รับทราบข้อมูลหรือไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจของโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณโรงเรียน  ในขณะที่การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ 
ผู้ปกครองจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมโดยตรง เช่น ด้านบริหารวิชาการ เพราะเป็นบทบาทของผู้ปกครองที่
ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้มีความเข้มแข็งในทาง
วิชาการ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบ การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การติดตามผลการเรียนของนักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุจิตรา  เรืองวุฒิชนะพืช (2545, น.ข) ที่ได้ศึกษา
ความต้องการและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านบุคลากร  ด้านกิจการนักเรียน  ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ของโรงเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่าความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารงานโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และยังสอดคล้องกับอัมพร  เลิศณรงค์  (2545, 
น.ข) ที่ได้ศึกษาความต้องการและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียน
ประถมสาธิต สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนทั้งด้านกิจการนักเรียน  ด้านวิชาการ ด้าน
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  และด้านบุคลากร อยู่
ในระดับปานกลางทุกด้านเช่นกัน   
 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ และระดับชั้นของนักเรียน 

2.1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยภาพรวมและรายด้าน ทั้งด้านบริหารวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ  
ด้านบริหารบุคคล  และด้านบริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่างมี
ความตระหนักและเห็นความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของตนตาม
บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครองที่ดี และเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงท าให้ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ไม่ได้มีความแตกต่างกันต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาวดี  วัฒนศิริ  (2555, น.64)  ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของ
โรงเรียน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

2.2) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ปกครองที่มี
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน อาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป  อาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอ่ืน ๆ ต่างมีลักษณะของงาน ช่วงระยะเวลาของการท างาน รายได้  
ความคล่องตัวของการท างาน และการมีเวลาให้กับนักเรียนแตกต่างกันไป  ดังนั้นความแตกต่างของ
ผู้ปกครองอันเนื่องมาจากบริบทของการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้การมีส่ วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ  
และด้านบริหารบุคคล แตกต่างกันด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวและผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โรงเรียนด้านต่าง ๆ มากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพพนักงานบริษัท/
ห้างร้าน อาจเป็นเพราะ ผู้ปกครองที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวและผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร/
รับจ้างทั่วไป มีเวลามากกว่า จึงมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้มากกว่าด้วย  
เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานที่ไม่ใช่งานประจ า ไม่ต้องปฏิบัติงานเข้า -ออกตามเวลาที่ก าหนดไว้  
แตกต่างกับผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นงานประจ าและต้องปฏิบัติงานเข้า-ออกตรงตามเวลาที่หน่วยงานก าหนด  จึงมีเวลาในการ
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนได้น้อยกว่า โดยเฉพาะในบางกิจกรรมที่จัดในวันท างานปกติ  เช่น  
กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน  กิจกรรมการพัฒนา
นักเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติ  กรทอง  (2553, น.57)  ได้ศึกษาเรื่องการมี
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ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันในภาพรวมและทุก ๆ ด้านแตกต่างกัน โดยอาชีพรับจ้างแตกต่างจาก
รัฐวิสาหกิจ อาจเป็นเพราะว่าอาชีพรับจ้างมีเวลามากกว่าจึงมีส่วนร่วมได้มากกว่า 

2.3) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ าแนกตามระดับชั้นของนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มีระดับชั้นของนักเรียนต่างกัน  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)  
และระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันในโรงเรียนของ
นักเรียนในความปกครองแตกต่างกันไปตามช่วงวัยของนักเรียน  ซึ่งจะเห็นได้จากผลการเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่พบว่า ทั้งภาพรวม  ด้านบริหารวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ  และ
ด้านบริหารทั่วไป ผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) และผู้ปกครองของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) มีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.1-ป.3)  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า  ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยจะให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การปรับตัว  พัฒนาการของนักเรียน  ความปลอดภัย  ความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน  กิจกรรม
การเรียนการสอน ฯลฯ ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงวัยแรกท่ีนักเรียนเริ่มเข้าสู่ระบบโรงเรียน ต้องมีการปรับตัว
ค่อนข้างมากทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง  ดังนั้นผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยจะมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
ค่อนข้างมากเพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ แนวทางการด าเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อตัวผู้ปกครองและต่อตัวนักเรียนในความปกครองเอง  เช่นเดียวกับผู้ปกครองของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)  ที่ต้องมีส่วนร่วมกับโรงเรียนค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็น
ช่วงที่นักเรียนต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการไปสอบเข้าแข่งขันเพ่ือศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุกกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีความพร้อมเต็มตามศักยภาพ ในขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.1-ป.3)  เป็นช่วงวัยกลางของนักเรียนที่ผ่านการเรียนในโรงเรียนมาพอสมควร นักเรียน
สามารถปรับตัวทั้งเรื่องการเรียน การเข้าสังคมกับเพ่ือน การเข้าสังคมกับครู การเรียนรู้การใช้ชีวิต 
ประจ าวันในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีแล้ว  อีกทั้งยังเป็นวัยที่ไม่ต้องเตรียมตัวเพ่ือสอบเข้าเรียนต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนที่เรียนอยู่ในช่วงวัยนี้จึงมีความสุขกับการมาโรงเรียนเป็นอย่างมาก 
จึงส่งผลให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนค่อนข้างน้อยกว่า
ผู้ปกครองระดับชั้นอ่ืน เนื่องจากผู้ปกครองมีประสบการณ์ของการเป็นผู้ปกครองมาเป็นระยะเวลา
พอสมควรแล้ว และรับทราบแนวทางต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการดูแล ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนของตน
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เป็นอย่างดีแล้ว  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุจิตรา  เรืองวุฒิชนะพืช (2545, น.66) ที่ได้ศึกษา
ความต้องการและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 
พบว่า ผู้ปกครองที่มีนักเรียนเรียนอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกัน จะมีความต้องการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโรงเรียนด้านวิชาการแตกต่างกัน โดยผู้ปกครองที่มีนักเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาตอน
ปลายจะมีความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากกว่าผู้ปกครองที่มีนักเรียนอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3.1) ด้านบริหารวิชาการ  ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ในด้านภาษาอังกฤษน้อย  โดยผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาว่า โรงเรียนควรจัดครูที่มีทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงมาสอนนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า บุคลากรของโรงเรียนมีการลาออกบ่อย 
เพราะความไม่ม่ันคงในอาชีพ ไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ  โดยเฉพาะครูที่จบด้านภาษาอังกฤษ
โดยตรง ส่วนใหญ่ที่สอนอยู่จะเป็นครูเพ่ิงจบและยังสอบบรรจุไม่ได้ แต่เมื่อสอบบรรจุได้ก็จะลาออกไป 
เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลนและโรงเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการครูด้านภาษาอังกฤษ จึงท าให้โรงเรียน
ขาดแคลนครูที่มีทักษะ ความช านาญ และประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษมาสอนนักเรียนอย่าง
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน     

3.2) ด้านบริหารงบประมาณ  ปัญหาเด่น ๆ ที่พบคือ ผู้ปกครองขาดการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียน  โดยผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาว่า  ในการ
จัดตั้งงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียน ถ้าเป็นไปได้ควรเชิญตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย  และควรให้
ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มากข้ึน  ที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่า  การบริหารงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ด้านการเงิน ด้านระเบียบการคลัง 
มาเป็นผู้ด าเนินการ  ดังนั้นโรงเรียนจึงเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายหรือใช้
เงินต่าง ๆ จึงต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  อีกทั้งผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางในด้านนี้ยังมีน้อย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับ ถาวร  
พวงมณี  (2547, บทคัดย่อ)  ที่พบว่าปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีปัญหาสูงสุดประการหนึ่ง
คือผู้ปกครองไม่มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินและงบประมาณของโรงเรียน   

 3.3) ด้านบริหารบุคคล ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ครูลาออกบ่อย มีการเปลี่ยนครูบ่อย 
ท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง โดยผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาว่า ควรเพ่ิมค่าตอบแทน
ครูเพ่ือเป็นแรงจูงใจ  โรงเรียนต้องมีสวัสดิการที่ดีมอบให้กับครู เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับครู และ
ควรมีการบรรจุครู เพื่อให้ครูมีความม่ันคงในอาชีพ  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เป็นโรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครูที่ได้รับการบรรจุแล้ว
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จึงมีเพียงส่วนน้อย ซึ่งเป็นข้าราชการ ครูส่วนใหญ่จะเป็นครูสัญญาจ้าง ไม่ได้รับการบรรจุ ซึ่งการจะ
บรรจุได้นั้นต้องมีการวางแผนอัตราก าลังเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ซึ่งโรงเรียนก็มิได้
เพิกเฉยต่อปัญหานี้  เพียงแต่ว่าการจะบรรจุอัตราครูเป็นพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ได้นั้นเป็นเรื่องระดับนโยบายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

 3.4) ด้านบริหารทั่วไป ปัญหาเด่น ๆ ที่พบคือ รูปแบบการเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองไม่มีความหลากหลาย  โดยผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาว่า ควรมีรูปแบบของการ
สื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในหลายรูปแบบ มากกว่าการเชิญประชุมซึ่งมีเวลาจ ากัดและ
ไม่สะดวก  ควรเปิดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ร่วมเป็นเสียงหนึ่งในการตัดสินใจหรือการ
บริหารโรงเรียน เช่น ช่องทางผ่านครูประจ าชั้น ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องให้ความส าคัญกับเสียงของ
ผู้ปกครองที่ผ่านมาทางครูประจ าชั้น เพราะบางคนอาจไม่มีเวลามาร่วมประชุมแต่สามารถแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่ตนเองถนัดหรือมีความรู้ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ได้  ควรมีเวที/ช่องทางให้ผู้ปกครองและ
ครูในแต่ละชั้นเรียน ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน  ที่เป็นเช่นนี้  เนื่องจากว่า  ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจ า ต้องเข้า-ออกงานตาม
เวลาที่หน่วยงานก าหนด จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในวันท างานได้  สอดคล้อง
กับ กิตติ  กรทอง (2553, น.56-57) ที่พบว่า สาเหตุที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ในระดับน้อย เป็นเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องท างาน ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม และถ้ามี
วันหยุดก็อาจจะไม่ตรงกับเวลาเปิดเรียน  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องหาช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในหลายช่องทาง เช่น ผ่านครูประจ าชั้น  ผ่านทางเว็บไซด์  ผ่านทาง Facebook เป็นต้น เพ่ือให้การ
ส่งข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เวลา และเข้าถึงผู้ปกครองได้
แพร่หลายมากขึ้นด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1)  ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ ด้านบริหารทั่วไป ( X  = 2.86) ด้านบริหาร
บุคคล ( X  = 2.77) ด้านบริหารวิชาการ ( X  = 2.72) และด้านบริหารงบประมาณ ( X  = 2.62)   

2) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มี
อาชีพและระดับชั้นของนักเรียนต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ  
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3) ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่ส าคัญ ได้แก่ นักเรียน
มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษน้อย ดังนั้นโรงเรียนควรจัดครูที่มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษโดยตรงมาสอนนักเรียน  ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณต่าง ๆ ของ
โรงเรียน จึงควรให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
มากขึ้น  ครูลาออกบ่อยท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง  จึงควรเพ่ิมค่าตอบแทนครูเพ่ือเป็น
แรงจูงใจและมีสวัสดิการที่ดีให้กับครู และรูปแบบการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไม่มีความ
หลากหลาย จึงควรมีรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในหลายรูปแบบ  
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) ด้านบริหารวิชาการ  โรงเรียนควรส่งเสริมให้ตัวแทนผู้ปกครองที่มีความรู้ความ 
สามารถและประสบการณ์ด้านการสอน ได้มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการ
สอนของครู  และน าผลการเยี่ยมชั้นเรียนและการนิเทศการสอนมาเผยแพร่ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 

2) ด้านบริหารงบประมาณ  โรงเรียนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้าน
บริหารงบประมาณให้มากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการร่วมวางแผน การเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนการ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  และควรรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
เป็นประจ าทุกภาคเรียน 

3) ด้านบริหารบุคคล โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
บุคลากรในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับแก่ส่วนรวม 

4) ด้านบริหารทั่วไป  โรงเรียนควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองให้มีความ
หลากหลาย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากรูปแบบของการประชุม เช่น ผ่านทางเว็บไซด์ 
หรือทาง Social Network ต่าง ๆ เช่น Facebook  Line เป็นต้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คณะครู  และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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การศึกษาสภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

A Study of States and Problems of Educational Resources  Mobilization of 

the Opportunity Expansion Schools in  SuratThani  Province 
 

จิราภรณ์   จิตรพวง1 โสภณ   เพ็ชรพวง2 และสมคิด   นาคขวัญ3 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารจ านวน 105 คน 
ครูผู้สอนจ านวน 302 คน รวมจ านวน 407 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้  ทรัพยากรด้านการ
บริหารจัดการ ( X =4.11) ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์( X =3.95) ทรัพยากรด้านการเงิน( X =3.94) และ
ทรัพยากรด้านบุคคล( X =3.88) ส่วนปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับดังนี้ ทรัพยากรด้านการเงิน ( X =2.30)ทรัพยากร
ด้านบุคคล ( X =2.25)ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์( X =2.24)และทรัพยากรด้านการบริหารจัดการ ( X =2.16)  
ผลการเปรียบเทียบสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจ าแนก
ตามต าแหน่งโดยรวมและด้านทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปรียบเทียบตามขนาด
โรงเรียนที่สังกัดโดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค้าส้าคัญ : สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษา, ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา,โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study and to compare the states and 

problems of educational resource mobilization of the opportunity expansion schools in 

Suratthani Province. Data were collected from 407 samples,which included 105 

administrators and 302 teachers, by using the questionnaire with reliability index of 0.97. 

Data were analyzed by using mean, standard deviation, t-test, and one – way analysis of 

variance. 

 The results showed that the states of educational resource mobilization of the 

opportunity expansion schools in overall and individual aspects were at high level, 

followed by management, materials, and financial and persons. The problems of 

educational resource mobilization in overall and individual aspects were at low level, 

followed by financial, persons, materials and management. The comparison between 

states of educational resource mobilization classified by position and materials were 

different at statistical significance at the .05 level in overall. The problems of 

educational resources mobilization classified by schools size were different at statistical 

significance at the .05 level. 

Keywords : States and Problems of Educational Resource Mobilization,Opportunity Expansion Schools  

 
บทน้า 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพเป็นทรัพยากรทางปัญญาที่
มีค่าของประเทศชาติ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิต 
ดังนั้นในการเตรียมเด็กไทยเข้าสู่สังคมฐานความรู้ จึงต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้เกิดขึ้นเพ่ือที่จะท าให้มี
การพัฒนาปัญญาของเด็กไทยให้เกิดขึ้นอย่างเต็มตามศักยภาพให้มีแนวคิดแบบใหม่ที่สามารถเชื่อมโยง
บูรณาการสิ่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, น.7) และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 57 ระบุ
ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยน า
ประสบการณ์ความรอบรู้ความช านาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทาง
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การศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และในหมวด 8 ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษาในมาตรา 58 ก าหนดให้มีการระดมทรัพยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการสถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา 
และให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาซ่ึง (ส านักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, น.9) กล่าวว่าทรัพยากร
การศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการศึกษาท าให้สถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอนหรือ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้ผลตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  ช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มี
คุณภาพ ช่วยส่งเสริมการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ในสถานศึกษาเป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ท าให้กิจกรรม
ของสถานศึกษาด าเนินไปได้และมีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของ
ปริมาณและคุณภาพ  ซึ่งผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย และแผนของสถานศึกษาโดยจัดให้มีการท าแผนงานของสถานศึกษาของตนขึ้น การ
แสวงหาทรัพยากร โดยแสวงหาจากแหล่งทรัพยากรต่างๆ และควบคุมการใช้อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพซึ่งต้องอาศัยหลักการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน  ดังนั้นการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกระดับ 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง หรือด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูงทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาเป็น
องค์กรหนึ่งที่ต้องแข่งขันกันในการผลิตผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท า
ให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้นั้น คือ ทรัพยากรทางการศึกษาดังนั้น
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากต่อการบริหาร
จัดการของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ  

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนหนึ่งที่รัฐบาลจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับความรู้
พ้ืนฐานของประชาชนในประเทศให้สูงขึ้นอย่างน้อย 6 ปี เป็น 12 ปี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการปรับตัวให้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศ โดยมีรูปแบบและวิธีการขยาย
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีไม่บังคับและใช้
ทรัพยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศมาสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มุ่งให้เด็กและเยาวชนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งท่ีจบมาก่อนและที่เพ่ิงจบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทห่างไกล  
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ตลอดจนสามเณรจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ และมีมาตรการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคล  สนองความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนได้ตามความถนัด  ความสนใจและเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรมากขึ้น 
 ส าหรับปัญหาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โรงเรียนยัง
ขาดแคลนครู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบุคลากรอ่ืนๆ ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ตลอดจนขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3, 2556, น.34) ดังนั้นการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการใน
โรงเรียนท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามต้องการท าให้ผู้วิจัยอยากทราบว่า โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพปัญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างไรบ้างที่ท าให้
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการด าเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความเห็นของผู้บริหารและครูจ าแนกตามต าแหน่งและขนาด

ของโรงเรียนที่สังกัด 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีความเห็นต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาแตกต่างกัน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การระดมทรพัยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่าง
กัน 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

1.ประชากร 
ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 105  คน และครูผู้สอน จ านวน 1,382 คน 

รวม 1,487 คน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557 มีทั้งหมด 
108 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 35 โรงเรียน ขนาดกลางจ านวน 52 โรงเรียน และขนาด
เล็กจ านวน 18 โรงเรียน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 105  คน และข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557  จ านวน   302  คน รวมจ านวน  
407 คน โดยผู้บริหารใช้เกณฑ์การเลือกแบบเจาะจงจากประชากรทั้งหมด ส่วนครูผู้สอนได้มาจากการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด, 2552, น.35) การก าหนด
สัดส่วนแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์โดยโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีผู้บริหารจ านวน 35 คน ครูผู้สอนจ านวน 395 คน โรงเรียนขนาดกลางมีผู้บริหารจ านวน 52 คน 
ครูผู้สอนจ านวน 660 คนและโรงเรียนขนาดเล็กมีผู้บริหารจ านวน 18 คน ครูผู้สอนจ านวน 327 คน แล้ว
สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก 
 3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) ประกอบด้วย ต าแหน่ง  และขนาดโรงเรียนที่สังกัด 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ถึง

ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1–3 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

2. ก าหนดวันจัดเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยชี้แจงการ
ตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบก่อน 

3. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ จัดกระท าข้อมูลและเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิจัย 
   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้ ทรัพยากรด้านการบริหาร
จัดการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11  ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95   ทรัพยากรด้านการเงิน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.94  และทรัพยากรด้านบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88   

2. ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทรัพยากรด้าน
การเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.30 รองลงมาคือทรัพยากรด้านบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.25 ทรัพยากรด้านวัสดุ
อุปกรณม์ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24และทรัพยากรด้านการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16ตามล าดับ 
 3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและด้านวัสดุ
อุปกรณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากกว่า
ผู้บริหาร เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่สังกัด พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าทรัพยากรด้านบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารและครูที่
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ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
 4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามต าแหน่ง  พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่สังกัด พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษา

ในปัจจุบันเป็นกระบวนการที่พัฒนาให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในการศึกษานั้นจะต้องมีสิ่งที่สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในส่วนของบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์  ต าราเรียน หนังสือเรียน อาคารสถานที่  

เป็นต้น ไว้เป็นปัจจัยในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการ

ด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมีการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารการศึกษา โดยได้รับความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ระบุว่า การระดมทรัพยากรจากแหล่ง

ต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษาและในมาตราที่ 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลใน

ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาและในหมวด 8 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน

งบประมาณการเงินและทรัพย์สินทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน
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และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ  วงศ์เสนา (2552) ที่ได้

ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือการบริหารการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อ

สภาพการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 

 2. ปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย
เหตุผลที่ท าให้ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เพราะในการระดมทรัพยากรทางการศึกษานั้นมักจะพบว่า
สถานศึกษามีแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่ขาดแคลนหรือมีความจ าเป็น ซึ่งไม่สามารถ
จัดหาได้โดยใช้งบประมาณที่จัดสรรของรัฐบาล ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ การขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องหรือการเข้ามาให้ความรู้ของหน่วยงานภายนอก การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ศิษย์ในการร่วมกันหาแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ และสถานศึกษาได้ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้จากการระดมทรัพยากรได้กับ
ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ในหมวดที่ 8 เรื่องให้มีการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากทุกด้าน เพ่ือมาจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามความจ าเป็นโดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายของหน่วยงานในการจัดท าวิสัยทัศน์และก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนหรือหน่วยงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จในที่สุด จึงท าให้
ปัญหาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวุฒิ 
แสงนาก, 2556, น.113) ที่ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการระดมทรัพยากร 
ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย   
 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและด้านวัสดุอุปกรณ์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากกว่าผู้บริหาร ซึ่งเป็น
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจุบันผู้บริหารและครูผู้สอนต่างให้ความส าคัญต่อทรัพยากรทาง
การศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ แต่ทรัพยากรที่ใช้นั้นผู้บริหารและครูผู้สอนจะ
ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ เพราะผู้บริหารและครู
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จะมีความต้องการหรือใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ต่างกัน ในส่วนของครูนั้นจะมีความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และภาระงานในหน้าที่ ดังที่(พิสิษฐ์ ภู่รอด, 2553, น.38) 
กล่าวว่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเป็นสื่อท่ีสนับสนุนในการเรียนการสอนเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เรียนมากขึ้นและส่งเสริมความทันสมัยทางวิชาการ
แก่ผู้สอน  แต่ในส่วนของผู้บริหารจะด าเนินการใช้ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบการจัดซื้อ จัดหา 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้มีสภาพสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ในการจัดการศึ กษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ี (จารุวรรณ งอกงาม, 2552, น.38) กล่าวไว้คือผู้บริหารต้องศึกษาและเข้าใจถึง
การด าเนินการพัสดุในสถานศึกษา ร่วมก าหนดแผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาไว้ใน
แผนปฏิบัติการโดยเน้นถึงความจ าเป็น ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน ผู้บริหารควรเน้น
ให้ครูผู้สอนและผู้เรียนผลิตวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาขึ้นใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัสดุที่ หา
ง่ายในท้องถิ่น ควรแต่งตั้งคณะกรรมการแลกเปลี่ยนพัสดุกับส่วนราชการหรือเอกชนหรือขอรับบริจาค
พัสดุจากหน่วยงานเอกชนและผู้บริหารควรประสานกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรการกุศลหรือเอกชนที่
ต้องการบริจาควัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่
สังกัด พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน เพราะสถานศึกษาต่าง ๆ มีการก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทรัพยากรที่
จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่มีความต้องการไม่แตกต่างกันคือทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน 
ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านการบริหารจัดการ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะรอจากงบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวก็
จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องมีแนวทางในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาที่จ าเป็นและขาดแคลนมาเป็นส่วนช่วยในการจัดการศึกษาดังที่   (ชินภัทร  ภูมิรัตน์, 2556) 
กล่าวว่าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ แต่หาก
สถานศึกษาจะรอใช้แต่งบประมาณของรัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่ทันต่อการก้าวทันโรงเรียนมาตรฐานสากล
และประสบความส าเร็จในเชิงคุณภาพ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่จะต้องเข้ามาร่วม
ระดมทรัพยากรให้เพียงพอเพ่ือให้โรงเรียนได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศได้  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทรัพยากรด้านบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้เนื่องมาจากทรัพยากรด้านบุคคลของสถานศึกษาขนาดใหญ่จะมีความพร้อมมากกว่าสถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอและไม่ตรงสาขาวิชา ดังนั้น สถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดเล็กจึงต้องมีการระดมทรัพยากรทางด้านบุคคล เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรพิเศษจาก
หน่วยงานหรือสถานศึกษาใกล้เคียง เป็นต้น เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ดังที่ (พิกุล  วงศ์กฎ, 
2555, น.38) ได้กล่าวถึงการระดมทรัพยากรด้านบุคคลไว้ว่า สถานศึกษาควรมีการประสานขอยืม



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

421 
 

บุคลากรเพ่ือสอนในรายวิชาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาใกล้เคียง ขอความร่วมมือจากบุคลากรของ
สถานศึกษาต่างๆ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาหรือขอความร่วมมือจากผู้น าใน
ท้องถิ่น ด้านการปกครองมาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานในท้องถิ่น 
 4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องมาจากการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานศึกษาเพราะทรัพยากร
ทางการศึกษานั้นเป็นส่วนที่ช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่จะด าเนินการในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปัญหาที่
เกิดข้ึนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษานั้นคือการที่ผู้บริหารและครูผู้สอนขาดการส ารวจข้อมูลศึกษา
สภาพปัญหาของสถานศึกษาที่ขาดแคลนทรัพยากรกรทางการศึกษาหรือที่จ าเป็นต้องใช้ในสถานศึกษา
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้สถานศึกษาไม่ได้ก าหนด
แนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษารอเพียงงบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ท าให้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีน้อยดังนั้นบทบาทของผู้บริหารและครูผู้สอนจะต้องด าเนินการในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษานั้นจะต้องมีการส ารวจข้อมูล สภาพปัญหาและวางแผนการระดมทรัพยากรดังที่  
(พระมหาศุภชัย สุภกิจ, 2557) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาควร
มีการก าหนดนโยบายและแผนของสถานศึกษา ก าหนดทรัพยากรที่ต้องการ โดยรวบรวมความต้องการ
ด้านทรัพยากรจากแผนงาน แสวงหาจากแหล่งทรัพยากรต่าง  ๆ จัดสรรทรัพยากรโดยเรียงล าดับ
ความส าคัญ ใช้ทรัพยากรโดยมีการวางแผนการใช้และประเมินการใช้อย่างสม่ าเสมอซึ่งสอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ที่ของครูที่ต้องมีส่วนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเช่นกัน  เมื่อจ าแนกตามขนาด
โรงเรียนที่สังกัด พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่จะมีความแตกต่างกันในด้านทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรการเงินแต่ในส่วนทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการไม่แตกต่าง ทั้งนี้
เนื่องมาจากปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของทุกโรงเรียนมักจะพบปัญหาที่ใกล้เคียงกันซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการกล่าวคือสถานศึกษาทุกสถานศึกษามักจะขาดการศึกษา
ปัญหา ส ารวจทรัพยากรทางการศึกษาที่จ าเป็นและขาดแคลนเพ่ือน ามาก าหนดนโยบายและแนวทางใน
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาส าหรับสถานศึกษามีผลท าให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดจากการน าทรัพยากรทางการศึกษาที่เกิดจากการระดม
ทรัพยากรไปใช้ล่าช้าและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ (ไกรสร ปลื้มอารีย์, 2553, น. 86) 
ที่ท าการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรท้องถิ่นในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาในส านักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการระดม
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ทรัพยากรท้องถิ่นในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะและการน้าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และปัญหาการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
น้อยนั้น สามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้และสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะส้าหรับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.dส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีส่วนการก าหนดนโยบาย แนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้กับสถานศึกษา  เพ่ือ
สถานศึกษามีแนวทางที่ถูกต้อง สามารถใช้ทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากร  
 2.dส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรให้ความส าคัญในการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน
เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีการด าเนินการใช้ทรัพยากรที่มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้
 ข้อเสนอแนะส้าหรับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาควรมีการจัดท าแผนในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคล  
ทรัพยากรด้านการเงิน  ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการท างาน 

2. สถานศึกษาควรมีการส ารวจ  จัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบครบถ้วน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาด าเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและรายงานผลการระดมทรัพยากร
ที่จ าเป็นและขาดแคลน ตามแผนการระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.dควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ 
เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.dควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศติดตามการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด เพราะการติดตามการระดมทรัพยากรทางการศึกษาท าให้ทราบถึงการน าทรัพยากรทางการ
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ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 

 3.dควรมีการศึกษาบทบาทของของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือชุมชนในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยแยกศึกษาใน
แต่ละด้าน คือ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากร
ด้านการบริหารจัดการ เพราะจะท าให้ทราบถึงบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษา 
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การศึกษาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง 

A Study on Reading Ability of The Learning Disabilities  Children in Prathom Suksa 3 of 
Through Direct Instruction with Teching Package and Reinforcement 

 

สิริกร  ปาชนะวงค์1 พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล2 และปรีดา  เบ็ญคาร3
 

____________________________________________ 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่าน
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการสอนตรง
ร่วมกับชุดการสอนและการ เสริมแรง  กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในวิจัย ได้แก่นัก เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนวัดหูแร่ อําเภอหาดใหญ่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 จํานวน 6 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนการอ่านคําที่
สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่ กนโดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการ
เสริมแรง 2)  ชุดการสอน 3)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน สถิติที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ และสถิตินอนพาราเมตริกของ
วิลคอกซอน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง อยู่ในระดับ ดีมาก 2) ความสามารถทาง 
การอ่านคํา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการสอนโดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุด
การสอนและการเสริมแรงสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค้าส้าคัญ : นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ,  การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนตรงร่วมกับชุด
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Abstract 
 This research aimed to study and compare reading ability of learning disability 
students before and after using direct method with teaching set and reinforcement 
techniques. The data collected from six purposive sampling students with learning 
disability and study in Prathomsuksa 3 in second semester at Hu Rae School, Hatyai, 
Songkhla Province, Songkhla Primary Educational Service Area Office 2. This research 
used words reading study plan about exceptional final letter consonant, “Mae Kon”,by 
using direct method with teaching set and reinforcement techniques; 2) study plan; 3) 
reading ability test. This research showed percentage, median, quartile, and non-parametric 
method called Wilcoxon.  
 This research found that  
 1) reading ability of learning disability students by using direct method with 
teaching set and reinforcement techniques was in very good level. 
 2) reading ability of learning disability students after used direct method with 
teaching set and reinforcement techniques higher than before used them with 
statistical significance at .05 level. 
 
Keywords : Learning Disabilities Children, Through Direct Instruction with Teching Package and 

Reinforcement, Reading Ability 
 

บทน้า 
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตเพ่ือแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประกอบด้วยสาระต่าง ๆ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษา 
วรรณคดี และวรรณกรรม การอ่าน การเขียน เป็นทักษะหนึ่งที่จําเป็นต้องฝึกฝน เพราะเป็นการถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกของตนเองออกมาเป็นตัวอักษรแทนคําพูดต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน 
โดยเฉพาะทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีความจําเป็นต่อการศึกษาในทุกวิชาและทุกระดับชั้นต้องอาศัย
ความสามารถในด้านการอ่านทั้งสิ้น ทักษะการอ่านจึงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ 
ด้วยเหตุนี้ผู้สอนควรตระหนักและพัฒนาทักษะการอ่านทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
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 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในระดับปกติหรือสูง
กว่าปกติ แต่มีปัญหาการเรียนรู้ในเรื่อง การจัดกระทํากับข้อมูลอันเกิดจากปัญหาของสมองหรือระบบ
ประสาทส่วนกลาง ความบกพร่องจากสภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการใช้
ภาษา ทั้งการพูด การฟัง การเขียน รวมทั้งทักษะการอ่าน ทั้งการอ่านออกเสียงและสะกดคํา ปัญหา                   
การอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ เป็นปัญหาที่สําคัญที่สุด น ักเร ียนที ่มี                       
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่พบในระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75 ของนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4  ส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน (ผดุง  อารยะวิญญู, 2542, น.64–65) 
 การจัดการเรียนการสอนของครูต้องจัดให้นักเรียนเกิดประสบการณ์โดยการอ่านและให้คําแนะนํา                
การอ่านแก่ผู้เรียน จึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลสําเร็จในการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการสอนอ่าน
ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จําเป็นต้องใช้เทคนิค วิธีการสอน และสื่อการสอน                       
ที่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ นั่นคือไม่มีวิธีใด
วิธีเดียวของการสอนที่สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลกับเด็กทุกคนครูผู้สอนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาท
มากในการเลือกใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะสอนย้ํา ซ้ําทวน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม
ในการเรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนภายในเวลาที่จํากัด เชื่อมโยงนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
ทําสิ่งซับซ้อนให้ง่ายขึ้น การสอนตรงเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ  เป็นการ
สอนตรงที่เน้นกระบวนการสอนในจังหวะที่เร็ว (Fast-Paced) มีความต่อเนื่องตามลําดับ (Well-
Sequenced)  และทําให้นักเรียนจดจ่อกับบทเรียน (Highly-Focused) วิธีนี้มักจะนํามาใช้ในการ
สอนนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ทําให้นักเรียนมีโอกาสตอบคําถามและได้รับข้อมูลย้อนกลับโดยทันที 
(Immediate Feedback) การสอนตรงเน้นการสอนของครูเป็นหลัก คือครูเป็นคนนําเสนอข้อมูลให้
โดยตรง นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก นอกจากนั้นการใช้สื่อการเรียน               
การสอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดการรับรู้และการเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น 
และตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้น ชุดการสอนจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่บรรจุในกล่องมีทั้งคําแนะนําในการ
ทํากิจกรรมตามขั้นตอนที่เหมาะสม มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์  
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล อันสอดคล้องกับคํากล่าวของ Thorndike ที่ว่าการเรียนรู้                 
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความพร้อมทุกด้านอันได้แก่ ความพร้อมของครูเกี่ยวกับเนื้อหา และสื่อการเรียน
การสอน ความพร้อมของนักเรียน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นอกจากจะคํานึงถึงวิธี                  
การสอนที่มีประสิทธิภาพ สื่อการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว 
การเสริมแรงก็เป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่สําคัญที่เป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้น ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดเจตคติที่ดีและเกิดเป้าหมายในการเรียน 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธี                     
การสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง ซึ่งจะนํามาปรับใช้ในการพัฒนาความสามารถ                       
ทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยเลือกศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหูแร่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงอยู่ในระดับดี 
 2. ความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงหลังสอนสูงกว่าก่อนสอน 

 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดหูแร่ อําเภอหาดใหญ่ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จํานวน 6 คน ซึ่งได้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม KUS-SI Rating 
Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs) และการทดสอบด้านการอ่านรายบุคคลและนําไปตรวจวัดเชาวน์
ปัญญาเลือกนักเรียนที่มีระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     2.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านคําท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กน โดยใช้วิธี                         
การสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง 
  2.2 ชุดการสอนคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กน จํานวน 5 ชุด 
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  2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบการอ่านออกเสียงคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กน โดยให้นักเรียนอ่านคําทีละคํา                       
จํานวน 39 ข้อ 39 คํา  
          3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ (Quasi–Experimental Research) ใช้การทดลอง
แบบ One-Group Pretest-Posttest Design ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

   3.1 ผู้วิจัยนําหนังสือจากโรงเรียนวัดหูแร่ไปติดต่อขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เพ่ือทําการทดลองในโรงเรียนวัดหูแร่ 

    3.2 ทําการทดสอบก่อนสอน (Pretest) ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบการอ่าน
คําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กน เพ่ือวัดความสามารถในการอ่าน 
    3.3 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและ                  
การเสริมแรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกําหนดระยะเวลาในการทําการทดลองเป็นเวลา 7 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 60 นาที ในช่วงเวลา 14.30–15.30 น. จํานวน 35 แผน 
ใช้แผนการสอนละ 1 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง 
    3.3 ทําการทดสอบหลังสอน (Posttest)  
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยควอไทล์ 
(Interquartile Range) 
     4.2 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ นอนพาราเมตริกของวิลคอกซอน (The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed–Ranks Test) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังการสอนโดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง อยู่ในระดับดีมาก (ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 39 คิดเป็นร้อยละ92.31) 
 2. ความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา                  
ปีที่ 3 หลังการสอนโดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงสูงกว่าก่อนสอน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง อยู่ในระดับดีมาก  
ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ว่า ความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง 
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การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง เป็นกระบวนการสอนที่เน้น
ความต่อเนื่องตามลําดับ (Well-Sequenced) และทําให้นักเรียนจดจ่อกับบทเรียน (Highly–Focused) 
วิธีการนี้ทําให้นักเรียนมีโอกาสตอบคําถามและได้รับข้อมูลป้อนกลับทันที การสอนตรงนี้เน้นที่วิธี                
การสอนของครูเป็นหลักคือ ครูเป็นคนนําเสนอข้อมูลโดยตรง โดยนักเรียนไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้
แบบลองผิดลองถูก มีการกําหนดขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน กระชับ ไม่ซับซ้อน ดังที่ Flores and Ganz 
(2009) ได้ทําการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการใช้วิธีการสอนตรงในการสอนอ่านแก่นักเรียนออทิสติกและ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากผลการวิจัยพบว่า วิธีการสอนตรงช่วยพัฒนาการอ่านของ
นักเรียนออทิสติกและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น ส่วนชุดการสอนที่นํามาใช้
ร่วมกับการสอนตรงนี้ประกอบด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น เกม ใบงาน แผนภาพ ของจริง ของจําลอง และ
แบบฝึก ซึ่งนํามาผสมผสานกันอย่างลงตัวและเป็นระบบ ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ                
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีความสุขกับการเรียนรู้ ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและคงทน             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชนี  บุญรัศมี (2550) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านคําของนักเรียน
ที่มีปัญหาการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการสอนสระลดรูปพบว่า ความสามารถ                 
ในการอ่านคําของนักเรียนอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากชุดการสอนเป็นมวลประสบการณ์ที่สร้างขึ้นมาโดย
ยึดหลักการจิตวิทยาการเรียนรู้มาจัดสภาพ การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบเห็นและสัมผัสสิ่งต่าง 
ๆ ด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ส่วนการเสริมแรงทั้งในรูปแบบการเสริมแรงทางสังคมและ
วัตถุนั้นเป็นแรงจูงใจสําคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน ตั้งใจเรียน กล้าที่จะ
ซักถาม มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ดังที่จารุวรรณี  เหล่าดี (2550, น.43) กล่าวว่า การเรียนรู้เมื่อใช้
ควบคู่กับการเสริมแรงจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ Skinner 
(1971, pp. 56) กล่าวว่า การให้แรงเสริมเมื่อเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้น ต้องให้แรงเสริมทันทีที่เด็กมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งจะทําให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและอยากทําสิ่งนั้นอีก 
 การสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง นอกจากจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
การอ่านคําจากการสร้างประสบการณ์ ลงมือทํากิจกรรมด้วยตนเองอย่างละเอียดเป็นลําดับขั้นตอนและ
ให้ผลย้อนกลับโดยทันทีภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของครูผู้ สอนแล้ว การเสริมแรงยังเป็นการสร้าง
แรงจูงใจที่ดีในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน มักจะขาด
ความม่ันใจในการอ่านอยู่แล้ว การเสริมแรงจึงเป็นตัวกระตุ้นสําคัญที่ทําให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
และมั่นใจในการอ่านมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อนักเรียนอ่านหรือทําผิดก็สามารถกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง 
เมื่อนักเรียนแก้ไขหรืออ่านถูกต้องก็เกิดความมั่นใจที่จะอ่านหรือเรียนรู้คําใหม่ ๆ ที่ครูจะสอนมากขึ้น 
อีกทั้งก่อนจะสอนอ่านคําใหม่ ครูจะมีการทบทวนการอ่านคําที่นักเรียนเรียนไปแล้วอย่างสม่ําเสมอ 
ส่งผลให้นักเรียนมีความสามรถในการอ่านคําที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่ กน อยู่ในระดับดีมาก 
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 การเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังสอนโดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรง
พบว่า ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ว่า ความสามารถ
ทางการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอน
ตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงหลังสอนสูงกว่าก่อนสอน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการสอนโดย
ใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงนี้ เป็นการสอนที่เป็นลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน จากง่าย
ไปยาก นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน มีการปฏิบัติจริงซ้ําหลาย ๆ ครั้งจากสื่อการสอนที่จัดเตรียม                               
เป็นชุด ๆ อย่างเป็นระบบ ครูให้การเสริมแรงทั้งในรูปการเสริมแรงทางสังคม และการเสริมแรงทางวัตถุ                       
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Throndike (ธีราภรณ์  ทรงประศาสน์, 2551, น.17–18) กล่าวถึงทฤษฎี                     
การเชื่อมโยง (Connection Theory) ที่กล่าวว่าการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของผู้เรียน                       
ในแต่ละชั้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกฎ 3 กฎ คือ 1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)                      
2) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) และ 3) กฎแห่งผลที่พอใจ (Law of Effect) และทฤษฎี                   
การสร้างเงื่อนไขและการเสริมแรงของ Skinner ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2548) ได้กล่าวถึงการสร้าง
เงื่อนไขและการเสริมแรงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้คือ 1) เงื ่อนไขการตอบสนองเมื่อมีสิ ่งเร้าและมี               
การตอบสนอง พฤติกรรมที ่แสดงออกนี ้ขึ ้นอยู ่กับการเรียนรู ้ หรือการเรียนรู ้เป็นตัวทําให้เกิด                          
การเปลี ่ยนแปลงของอ ัตราการตอบสนอง 2)  การเสร ิมแรงด ้วยสิ ่ง เร ้าใหม ่จะทําให ้อ ัตรา                             
การตอบสนองเปลี่ยนแปลงได้ สอดคล้องกับพรรณี  ชูทัย (พรรณี  ชูทัย, 2522, น.142 อ้างถึงใน 
ยุพิน  ศรเพ็ชร, 2551, น.19)ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ว่าจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อได้รับการฝึกฝนหรือกระทําซ้ํา ๆ 
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เรื่องการอ่านคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่ กน โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและ
การเสริมแรงนี้ ทําให้นักเรียนอยากเรียนรู้ในสิ่งที่เขามองเห็นมีความสนใจในกิจกรรม เป็นการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้อย่างแท้จริง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของปนัดดา  เล็งหะพันธ์ (2548,           
น.19) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการลงมือกระทํา ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ของ
นักเรียน เนื่องจากการที่นักเรียนได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทําในสิ่งที่นักเรียนสนใจและมีความหมายกับตัว
เขา คือ การเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม (วัตถุที่จับต้องได้ สัมผัสได้) ไปสู่นามธรรม (แนวการคิด) นั่นคือ 
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจากชุดการสอนที่จัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน 
ทําให้นักเรียนสามารถเข้าใจในแนวความคิดเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพการอ่านคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่ กน ได้ถูกต้องแม่นยํา ทําให้ความสามารถ
ในการอ่านคําหลังสอนโดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงสูงกว่าก่อนสอน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 ครูผู้สอนจะต้องสอนตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ทุกขั้นตอน เพราะจะทําให้การสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
     1.2 ชุดการสอนนั้นครูผู้สอนจะต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า และจะต้องมีความหลากหลาย
จัดสรรอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เรียน และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
     1.3 ก่อนการสอนทุกครั้ง ผู้สอนจะต้องศึกษาเนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนตรง
ร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงอย่างละเอียด พร้อมทั้งตรวจสอบสื่ออย่างละเอียดว่าครบถ้วน อยู่
ในสภาพดี พร้อมใช้งานหรือไม่ เพ่ือมิให้การสอนนั้นติดขัด 
     1.4 การให้การเสริมแรงในรูปแบบสิ่งของหรือวัตถุ ครูผู้สอนจะต้องแจ้งให้ผู้เรียนรู้ หรือ           
ทําแผ่นป้ายติดไว้ พร้อมกับนําสิ่งของมาแสดงก่อนการจัดกิจกรรม เพ่ือเป็นการกระตุ้นผู้เรียนเกิดแรงเสริมใน
การเรียนมากยิ่งข้ึน 
     1.5 บุคลิกของครูผู้สอนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อนักเรียน พร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนทํา
ให้นักเรียนอบอุ่น มีความสุข เกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกมากขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรนําวิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นอ่ืน ๆ เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้                        
ในเรื่องเดียวกัน เพราะวิธีการสอนนี้เน้นการสอนของครูเป็นหลัก นักเรียนไม่ต้องลองผิดลองถูกมี      
ความต่อเนื่อง มีสื่อการสอนที่หลากหลาย เร้าความสนใจของนักเรียน และที่สําคัญมีการเสริมแรง                              
ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทําให้นักเรียนเกิดพลังในการเรียนรู้มากขึ้น 
    2.2 ควรนําวิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงทดลองใช้กับการอ่านคําที่มี
ตัวสะกดในมาตราอ่ืน ๆ รวมทั้งการเขียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะจะช่วยให้นักเรียน
เกิดทักษะและสนุกไปกับการเรียน จะช่วยให้นักเรียนจําคําเหล่านั้นได้ง่ายข้ึน 
    2.3 ควรนําวิธีการสอนตรงร่วมกับชุดการสอนและการเสริมแรงทดลองใช้กับกลุ่มสาระ                     
การเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  สั งคมศึกษา เป็นต้น เพราะมีขั้นตอนการสอนที่ ชั ดเจน จากง่ ายไปหายาก มีสื่ อ                     
การสอนที่หลากหลาย เป็นระบบ เร้าความสนใจของนักเรียน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และได้รับข้อมูล
ป้อนกลับในทันที มีการเสริมแรงที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้นักเรียนเกิดพลังในการเรียนรู้ มีความสุข สนุก 
และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
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ความสามารถในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้         
ขั้นการเรียนรู้ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)     

ร่วมกับสื่อประสมและเบีย้อรรถกร 
The addition ability of students with learning disabilities using stages of 

learning of the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology 

(IPST) incorporated with multimedia and token economy 

 

สุกัญญา จิวัฒนาชวลิตกุล1  พัชรี จิ๋วพัฒนกุล2
 และปรีดา เบ็ญคาร3 

_____________________ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการบวกของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท.ร่วมกับ
สื่อประสมและเบี้ยอรรถกร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบวก กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของ
โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท. ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกร และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ และ The Wilcoxon 
Matched-Pairs Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท. ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกรอยู่ในระดับดีมาก 2) ความสามารถ
ในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ ของสสวท. ร่วมกับสื่อ
ประสมและเบี้ยอรรถกร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 
ค้าส้าคัญ: การบวก, บกพร่องทางการเรียนรู้,  สสวท.,  สื่อประสม, เบื้ออรรถกร 
__________________________ 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อีเมล.์ botun8784@gmail.com. เบอร์โทรศัพท ์+668-6286-0462  
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Abstract 

This research aim; to study and compare pre- and post-test on ability in 

addition of students with learning disability, by using stages of learning of the 

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) together with 

multimedia and token economy.  ability in addition of students with learning 

disability, by using stages of learning of the Institute for the Promotion of Teaching 

Science and Technology (IPST) together with multimedia and token economy; 8 of 

mathematical students with learning disability who troubled in addition and were 

learning in primary school, level 2 and 3, semester 2, academic year 2013, Ban 

KonaeNua School, belong to the Narathiwat Educational Service Area Office 3, had 

been selected to be sample by purposive sampling method.  Learning plan under 

IPST’s stages of learning together with multimedia and token economy, and 

achievement test were used to be research instruments.  Statistical analytics were 

median, interquartile range, and Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test. 

The results found that; 1) addition ability of students with learning disability 

of Primary School level 2 and 3, Ban KonaeNua School, academic year 2013, by using 

IPST’s stages of learning together with multimedia and token economy were very 

good level; and 2) Post-test of addition ability with IPST’s stages of learning together 

with multimedia and token economy were significantly higher than its pre-test at .05 

statistical significance level. 

 

Keywords : Addition  Disabilities, IPST, Multimedia, Token Economy. 

 

บทน้า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พุทธศักราช  2545 

กําหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ าย การจัดการศึกษา
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สําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ

เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ

ด้อยโอกาสมีสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ในการจัดการศึกษาต้องยึด 

หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด  

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การ

จัดการศึกษาสําหรับบุคคลดังกล่าวให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้

บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้นักเรียนจากประสบการณ์จริง 

ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดได้ แก้ปัญหาได้ รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง(สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2547, น.13-14) 

คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิด 

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่าง

ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2550, น.1) คณิตศาสตร์นับเป็นศาสตร์ที่

สําคัญยิ่งต่อการฝึกทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และมุ่งให้นักเรียนนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน

โดยเน้นกระบวนการให้นักเรียนเกิดความคิด ความเข้าใจและ ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล 

สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมทรง สุวพานิช,2551,คํานํา)   

เมื่อพิจารณาสภาพความเป็นจริงของการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของ
ประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสํานักทดสอบทางการศึกษาระดับประเทศในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554-2555 ซึ่งปรากฏผลของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ ปีการศึกษา 2554  
คะแนนเฉลี่ย 52.40  ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ย 35.77 ส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศ ด้านการคิดคํานวณ ผลการทดสอบใน
ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 49.24 และปีการศึกษา2555 มีคะแนนเฉลี่ย 37.45 ซึ่งลดลงทุกปี
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การศึกษาทั้ง 2 ชั้นเรียน เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของสาระพบว่า เรื่อง จํานวนและการดําเนินการ 
นักเรียนมีปัญหามากที่สุด ซึ่งจากคะแนนเต็ม 12 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.31 ในปีการศึกษา 2554 
และในปีการศึกษา 2555  คะแนนเต็ม 13 คะแนน นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 5.18 สอดคล้องกับผล NT 
และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ6 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส 
เขต 3 ดังนี้  ปีการศึกษา 2554 ได้คะแนนเฉลี่ย 45.67 และ 41.13 ปีการศึกษา 2555 ได้คะแนนเฉลี่ย 
32.70 และ 37.32 ตามลําดับเมื่อพิจารณารายละเอียดของสาระ พบว่าสาระจํานวนและการดําเนินการก็
เป็นปัญหาเช่นกัน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3,2556) 

สาเหตุและปัจจัยที่ทําให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์

เท่าที่ควรอาจสืบเนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาจากเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะเป็น

นามธรรม ยากต่อการเข้าใจ ปัญหาจากตัวผู้สอนกล่าวคือ ครูผู้สอนไม่ได้สําเร็จด้านการสอน

คณิตศาสตร์โดยตรง จึงไมส่ามารถนําหลักสูตรไปใช้กับผู้เรียนได้อย่างถูกวิธี วิธีการสอนของครูไม่ได้เน้น

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเร่งสอนเพ่ือให้จบเนื้อหา อธิบายเนื้อหาแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด โดย

ไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ครูใช้วิธีสอนแบบเก่า ไม่ใช้สื่อ ครูขาดทักษะการใช้สื่อ ใช้สื่อที่

ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียน ภาระงานครูมีมาก ทําให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน  ปัญหาตัว

นักเรียน เช่น นักเรียนมีปัญหาสุขภาพ  ขาดความละเอียดรอบคอบ ขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้า

แสดงออก ขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ต่อครู (พิศมัย 

ศรีอําไพ, 2551, น.40-42; สมนึก ภัททิยธนี, 2546, น.3 และสายชล มีทรัพย์, 2542, น.38-35)  

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์มีลักษณะเหมือนนักเรียนปกติทั่วไป 

มีระดับสติปัญญา(IQ) 90 ขึ้นไป  แต่มีความผิดปกติของกระบวนการทางจิตวิทยา(Psychological 

Process) อย่างหนึ่ง ซึ่งเก่ียวข้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษา การพูด หรือการเขียน ทํา

ให้นักเรียนด้อยความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคํานวณ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ต่ํากว่าความสามารถที่แท้จริง  (ผดุง อารยะวิญญู, 2550, น.17)  

โดยทั่วไปนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ จะมีปัญหาในเรื่องของ

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ระบบจํานวน ขั้นตอนกระบวนการคิดคํานวณ โดยเฉพาะ การบวก

ที่มีทด  การลบที่มีการกระจาย การคูณ และการหารจํานวน  การนําทักษะทางคณิตศาสตร์  ไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน การนับจํานวน  การจําแนกตัวเลขที่คล้ายกัน  การบอกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ  การอ่าน

จํานวนที่มีหลายหลัก การบอกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  เป็นต้น (ผดุง อารยะวิญญู, 2554, น.93-94) 

และยังสอดคล้องกับ อํานวย จําปาเงิน (2550, น.40-41) ที่กล่าวว่าเนื้อหาที่เป็นปัญหาในการสอน
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คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาคือ เรื่องการบวกและการลบ ซึ่งการบวกและการลบเป็นพ้ืนฐานของ

การเรียนเนื้อหาอ่ืน ๆ และจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวัน จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา โดยนําเทคนิค วิธีการ 

และสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจ และ มีทักษะการคิดคํานวณมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับปัญหาของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ คือนักเรียนมีปัญหาใน

การสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องการบวก นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของ

การบวก การนับเพิ่ม การบวกจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มีสองหลัก นักเรียนมักจะนําจํานวนที่มี

หนึ่งหลัก ซึ่งเป็นหลักหน่วยไปวางตรงกับหลักสิบของจํานวนที่มีสองหลัก  การบวกแบบมีทดนักเรียน

จะไม่นําตัวทดไปรวมกับผลบวกในหลักทางซ้ายมือ (สุกัญญา  จิวัฒนาชวลิตกุล, 2555, น.28) 

 การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ถ้าไม่ได้จัดให้สอดคล้องกับ

ปัญหาและรูปแบบของการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะชดเชยจุดที่เป็นปัญหาได้ กลายเป็น

ปัญหาสะสมของนักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน 

จําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่อง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้

ตามศักยภาพของตนเอง การจัดการเรียนรู้ควรจัดให้หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีเรียน

ของนักเรยีนแต่ละคน (ศรียา นิยมธรรม,2540, น.41)  ผดุง  อารยะวิญญู (2544, น.62) ได้เสนอแนะ

วิธีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า ครูไม่ควรอธิบายหรือบรรยาย

เพียงอย่างเดียว เพราะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคน เรียนรู้ได้ดี โดยการรับรู้ทาง

สายตา การสัมผัส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lerner (1997, p.34) ที่กล่าวว่า ไม่มีวิธีใดวิธีเดียวของ

การสอนที่สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับนักเรียนทุกคน  ดังนั้นการสอนนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้จําเป็นต้องมีวิธีสอนหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับความสามารถและ

ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 

วิธีสอนคณิตศาสตร์ที่ทําให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และสามารถนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ พบว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทําคู่มือครู

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ไว้อย่างละเอียด โดยมีรูปแบบการสอน 6 ขั้น

การเรียนรู้ ดังนี้ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ 3)ขั้นสรุป 4)ขั้นฝึกทักษะ 5) ขั้นนํา

ความรู้ไปใช้ และ 6)ขั้นประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ,2550, น.26-27) ซึ่งในขั้นของการสอน
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เนื้อหาใหม ่สสวท.ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นสามกิจกรรมคือกิจกรรมการใช้ของจริง กิจกรรมการใช้ภาพ 

และการใช้สัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสามกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา

ของ Piaget และ Bruner(ทิศนา  แขมมณี, 2551, น.64-68) ที่กล่าวว่าในการสอนควรใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรม 

เพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะต่าง ๆ ได้ดีขึ้นแม้ในการพัฒนาการช่วงการคิดแบบรูปธรรมเด็กจะ

สามารถสร้างภาพในใจได้ แต่การสอนที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจแจ่มชัดขึ้น 

นอกจากนี้ สุวร กาญจนมรยูร (2544) ยังกล่าวว่าไม่มีวิธีใดวิธีเดียวของการสอน หรือเทคนิค

ในการฝึกหัดแบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับนักเรียนทุก

คนในการสอนแต่ละครั้ง แต่ละเนื้อหา ครูควรนําสื่อหลาย ๆ ชนิดมาใช้ร่วมกัน เพ่ือเสริมความรู้ซึ่งกัน

และกัน สื่อการสอนที่นํามาใช้ร่วมกันเรียกว่า สื่อประสม เพราะสื่อประสมมีการสร้างโดยอาศัย

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และระบบการ

ใช้สื่อ (กิดานันท์ มลิทอง, 2548, น.43)  

กระบวนการสอนคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้คือ การสอนที่ 
ใช้สื่อหลายๆชนิดร่วมกัน ให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้านในการเรียนรู้ สื่อดังกล่าวได้แก่ 
สื่อประสมที่เป็นรูปธรรม  กึ่งรูปธรรม ซึ่งสามารถรับรู้ เรียนรู้ได้ทางสายตาและการสัมผัส (ศรียา นิยมธรรม, 
2540, น.54) วิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักการศึกษา ที่พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้  
สื่อประสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัด และนักเรียน  มีความคงทนในการเรียนรู้  
(ประสงค์ กรุงเก่า,  2552, น.66; สุนีย์นารถ  เลี่ยมวัฒนสุธา, 2550, น.71; อนัญญา  นนทะวงษ์, 
2550, น.75)  

เทคนิคการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นักการศึกษานํามาใช้ในการเพ่ิม

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในด้านการเรียนในลักษณะต่างๆ กัน ดังเช่น Lahayand Draman. (1974,  

อ้างถึงใน ชลธิชา เกื้อสกุล, 2550, น.17) นําวิธีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรมาใช้  เพ่ือฝึกการอ่าน

คําศัพท์พบว่า กลุ่มทดลองจําคําศัพท์ได้มากกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักการศึกษา

อีกหลาย ๆ  ท่านที่พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ชลธิชา เกื้อสกุล, 2550,น.52; สุวรรณา  มีวัฒนะ, 2554, น.73; ปิยนันท์  

ปานนิ่ม, 2549, น.89)  
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ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงนําขั้นการเรียนรู้ของ สสวท.ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกร มาใช้เพ่ือ 

พัฒนาความสามารถในการบวกจํานวนนับ 2 จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 ของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียน

บ้านกอแนะเหนือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ ในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วมกับสื่อประสม และเบี้ยอรรถกร  

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.  ความสามารถในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ 

สสวท. ร่วมกับสื่อประสม และเบี้ยอรรถกร อยู่ในระดับดี (คะแนนหลังเรียนมีไม่น้อยกว่า 11 คะแนน) 

2. ความสามารถในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังเรียนโดยใช้ขั้นการ

เรียนรู้ของ สสวท.ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกรสูงกว่าก่อนเรียน 

 

วิธีการวิจัย 

 ประชากร เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การบวก ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

การบวก กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 8 คน  
 เนื้อหาการวิจัย การบวกจํานวนนับ 2 จํานวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 100 
 แบบแผนการวิจัย วิจัยกึ่งทดลอง การทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวกจํานวนนับ 2 จํานวน ที่มี
ผลบวกไม่เกิน 100  โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท. ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกร จํานวน 30 แผน 
แผนละ 1 ชั่วโมง ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.0 ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นฉบับเดียวกัน ชนิดเติมคําตอบ จํานวน 20 ข้อ 
ข้อสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ 
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  สถิติที่ใช้ในการบรรยาย ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ สถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐานแบบ 
The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือคือ 
ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Index of item Objective Congruence) 
 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการทดสอบ
กลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จนครบ 30 แผน ทดสอบหลัง
เรียน นําข้อมูลไปวิเคราะห์ตามสถิติที่ใช้  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จาก
การสอน โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท. ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกรพบว่า ก่อนเรียน มีคะแนน
อยู่ระหว่าง 3-6 คะแนน ค่ามัธยฐานของกลุ่มเท่ากับ 5 ค่าพิสัยควอไทล์ของกลุ่มเท่ากับ 1 ระดับ
ความสามารถในการบวกอยู่ในระดับปรับปรุง หลังการเรียนโดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท. ร่วมกับสื่อ
ประสมและเบี้ยอรรถกร นักเรียนมีคะแนนอยู่ระหว่าง 14-20 คะแนน คะแนนค่ามัธยฐานของกลุ่ม
เท่ากับ 17.5 ค่าพิสัยควอไทล์ของกลุ่มเท่ากับ 4 ระดับความสามารถในการบวกอยู่ในระดับดีมาก และ
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท. ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกรพบว่า มี
ความสามารถในการบวกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 ความสามารถในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท. ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกรอยู่ในระดับดีมากอาจเป็น
เพราะว่ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท.ร่วมกับสื่อประสม และ
เบี้ยอรรถกร เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยจัดลําดับขั้นการเรียนรู้ และ 
กิจกรรมจากง่ายไปหายาก การเลือกใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และเป็นรูปธรรม การเปลี่ยนแปลง
ของสื่อ ที่เป็นสิ่งเร้าตลอดเวลา ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ เข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ Piaget (1986 อ้างถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2551, น. 64-66) ที่กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จะช่วยให้ เด็ก เข้าใจลักษณะต่างๆ ได้ดีขึ้น แม้พัฒนาการ ช่วงการคิด
แบบรูปธรรม เด็กจะสามารถสร้างภาพในใจได้ แต่การสอนที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรม ที่หลากหลาย
จะช่วยให้เด็กดูดซึม ข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญา  อันเป็นการส่งเสริม พัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็กได้ และ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สุนีย์นารถ  เลี่ยมวัฒนสุธา(2550, น.104) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกเลขสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบสื่อประสม พบว่าการสอนแบบสื่อประสม เรื่องการบวกเลข 
สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ ทําให้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกเลขสําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.5 อยู่ในระดับดีมาก สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการบวกเลข ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้  

สําหรับการนําขั้นการเรียนรู้ของ สสวท.มาเป็นขั้นการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นั้น 

มีเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละขั้น

ของสสวท.สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของนักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายท่าน เช่น ขั้นของการ

ทบทวนความรู้เดิม สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piajet (1986,อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2551, 

น.64-66)ที่กล่าวว่า ในการสอนสิ่งใดให้กับนักเรียน ควรเริ่มจากสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคย หรือมี

ประสบการณ์มาก่อน แล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ ที่สัมพันธ์กับสิ่งเก่า การทําเช่นนี้จะช่วยให้กระบวนการ

เรียนรู้ การจัดระบบความรู้ของนักเรียนเป็นไปด้วยดี        

ในขั้นของการสอนเนื้อหาใหม่ ครูจะต้องเลือกใช้วิธีสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบท วิธี

ใดวิธีหนึ่ง โดยสสวท.ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นสามกิจกรรม คือกิจกรรมการใช้ของจริง กิจกรรมการใช้

ภาพ และกิจกรรมการใช้สัญลักษณ์ ทั้งสามกิจกรรมนี้ เป็นการจัดประสบการณ์ จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม

ไปสู่นามธรรม  เรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปหายาก  การให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสัมผัส และลงมือปฏิบัติ 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ของ Diense (สมทรง สุวพานิช, 2546, น.64-68) ทฤษฎี

การเรียนรู้ของAusubel และ Bruner (1986,อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2551, น.66-68) ที่กล่าวว่า 

คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก สอนยาก ดังนั้น ลําดับขั้นการสอนเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง 

และการสอนคณิตศาสตร์เรื่องหนึ่ง ๆ สอนได้หลายวิธีการ สื่อการเรียนต้องหลากหลาย และต้อง

เลือกใช้ตามลําดับ เป็นขั้นที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ขั้นที่สาม เป็นการสรุปบทเรียนเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการคิด นําไปใช้เป็นวิธีลัด ซึ่งชาญชัย 

อินทรประวัติ (2522, น.124) กล่าวถึงความสําคัญของการสรุปบทเรียน เป็นการช่วยสร้างความเข้าใจ

ในบทเรียนให้ดียิ่งขั้น ช่วยประมวลเรื่องราวที่สําคัญที่ได้เรียนแล้วเข้าด้วยกัน เชื่อมโยงกิจกรรมการ

เรียนการสอนเข้าด้วยกัน รวบรวมความสนใจ ของนักเรียนอีกครั้ง ก่อนจบบทเรียนและ ช่วยสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนนําสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้  

ส่วนขั้นของการฝึกทักษะ และการนําไปใช้  เป็นขั้นที่ให้นักเรียนทําแบบฝึก หรือใบงาน หรือการนํา

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะฝึก หรือนําไปประยุกต์ใช้ เมื่อนักเรียนเข้าใจบทเรียนดี

แล้ว  ในขั้นทั้งสองนี้ สอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกหัดของ Thorndike (1814-1949 อ้างถึงในทิศนา 
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แขมมณี, 2551, น.51-52) ที่กล่าวว่า การฝึกหัดหรือกระทําบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจ จะทําให้การ

เรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ทําซ้ําบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และในที่สุดก็อาจลืมได้ และ

ขั้นของการวัดผลประเมินผล ในขั้นนี้ครูสามารถประเมินผลการสอนของตนเองได้ และปรับปรุงการ

เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นักการศึกษาหลายท่านนําขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ไป

ใช้  ในการพัฒนานักเรียน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยขั้นการเรียนรู้ของสสวท. ดังปรากฏในงานการ

วิจัยของ ทิพาพร  สีบุดดี (2552, น.104) พิเชฐ  โพธิปัสสา (2550, น.87) และสมหวัง  รอดไธสง 

(2540, น.99)  

 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบวกจํานวนนับ 2 จํานวน ที่มีผลบวกไม่เกิน100 ของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท.ร่วมกับสื่อประสม และเบี้ย

อรรถกร ก่อนเรียน และหลังเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ครูใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรเป็นตัวเร้าความสนใจของนักเรียนอีกวิธีหนึ่ง 

ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของThorndike (1814-1949 อ้างถึงในทิศนา  แขมมณี, 2551, น.51-52) 

ที่เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของบุคคล โดยอาศัยกฎแห่ง

ความพึงพอใจ (Law of Effect) และทฤษฎีการสร้างเงื่อนไขและการเสริมแรงของSkinner (Hergenhahn 

and Oison,1993, อ้างถึงใน ทิศนา   แขมมณี, 2551, น.57-58) ที่กล่าวว่า การกระทําใด ๆ ถ้าได้รับ

การเสริมแรง จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก ส่วนการกระทําที่ไม่มีแรงเสริม แนวโน้มที่ความถี่ของการ

กระทํานั้น จะลดลงและหายไปในที่สุด และการเสริมแรงที่แปรเปลี่ยนทําให้การตอบสนองที่คงทนกว่า

การเสริมแรงท่ีตายตัว ซึ่งสอดคล้องกับนักการศึกษาหลายท่านที่นําเบี้ยอรรถกรมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีพฤติกรรมการเรียนดีขึ้นเช่นกัน 

ดังเช่น อณัญญา  เผื่อนผึ้ง (2549, บทคัดย่อ) และWalker and Hops (1976, p.24)  

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท.ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกร

สามารถพัฒนาความสามารถในการบวกจํานวนนับ  2 จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 ของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้จริง 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ความสามารถในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นการเรียนรู้
ของ สสวท. ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกรอยู่ในระดับดีมาก  
 2. ความสามารถในการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นการเรียนรู้
ของ สสวท. ร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ครูควรเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

ก่อนเรียนในทุก ๆ ด้าน เช่นความพร้อมทางด้านร่างกาย และความพร้อมทางด้านจิตใจ เพราะจะช่วย

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  

2. ควรจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ 
วิธีการสอนแบบอ่ืนๆ เช่น การสอนตรงร่วมกับสื่อประสมและเบี้ยอรรถกร เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูหรือ
ผู้ปกครองที่มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นําไปพัฒนาทักษะการคิดคํานวณให้กับนักเรียน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้สําเร็จด้วยดี เพราะได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.
พัชรี จิ๋วพัฒนกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จําเป็น สังข์มุสิกานนท์ 
และดร.ปรีดา  เบ็ญคาร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางการศึกษา
พิเศษ ระเบียบวิธีทางการวิจัยและเป็นที่ปรึกษาผลงานให้เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ นางรดา  
ธรรมพูนพิสัย นางจินตนา  ชอบแต่ง นางเจียมจิรา  โรจนแพทย์ นางบุศรา  รัตนกุล   และนางสาว
กาญจนา  ศึกหาญ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ขอขอบพระคุณบุคลากรด้านการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนบ้านกอ
แนะเหนือทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่
ให้กําลังใจเสมอมา จนทําให้รายงานฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง
มา ณ ที่นี้ 
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การศึกษาความสามารถในการอ่านค้าของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา
โดยการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา 

The study on the word reading ability of students who used Malay dialect 
in Songkhla province using phonics instruction and educational games 

พจนา  บุญสนอง1  กุลยา  ก่อสุวรรณ2 และเรวดี  กระโหมวงศ์3 
_____________________ 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษา

มลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา และ 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา ก่อนและหลังการสอนด้วย
วิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัด
สงขลา จํานวน 10 คน ในโรงเรียนบ้านบาโหย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 ปีการศึกษา 2557 เลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การ
สอนอ่านคําโดยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา และแบบประเมินความสามารถในการอ่านคํา สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed-Rank Test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา
โดยการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และ 2) ความสามารถในการอ่านคํา
ของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา หลังการสอนโดยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา
สูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
ค้าส้าคัญ : ภาษามลายูถิ่น, การอ่านคํา, การสอนด้วยวิธีโฟนิคส์, เกมการศึกษา 
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Abstract 

 The purposes of this study were 1) to examine the word reading ability of 
students who used Malay dialect in Songkhla province using phonics instruction and 
educational games, and 2) to compare the word reading ability of students who used 
Malay dialect in Songkhla province before and after using phonics instruction and 
educational games. The sample consisted of 10 purposively selected students who 
used Malay dialect as their mother tongue enrolled in Bahoey School, Songkhla 
Primary Educational Service Area Office 3, in the 2014 academic year.  The research 
tools used in this study were lesson plans in teaching word reading using phonics 
instruction and educational games and the word reading ability test. Statistics used in 
this study were mean, standard deviation, and the Wilcoxon Matched Pairs Signed 
Ranks Test. The research findings revealed that 1) the word reading ability of 
students who used Malay dialect in Songkhla province using phonics instruction and 
educational games was at very good level, and 2) the word reading ability of 
students who used Malay dialect in Songkhla province after using phonics instruction 
and educational games was significantly higher than that of those students before 
receiving instruction at .05 level.  
 

Keywords : Malay dialect, word reading, phonics instruction, educational games 

                          

บทน้า 

การศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนา
ความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล การพัฒนาคนให้พร้อมที่จะดําเนินวิถีชีวิตที่
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ จึงควรเร่งพัฒนาคุณภาพให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน
อย่างเต็มที่และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สังคมใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้
อย่างเหมาะสม สังคมนั้น ๆ ก็จะมีคุณภาพ สามารถรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และ
พัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
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ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาเองและถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีนักเรียนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับนักเรียนไทย
กลุ่มอ่ืน ๆ นั่นคือ เด็กนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่น การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ ใช้ภาษามลายูถิ่น
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลาบางส่วน ได้แก่ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่
อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย ปัจจุบันนับว่าการอ่านคําภาษาไทยของ
นักเรียนเหล่านี้จะเป็นปัญหาอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ การใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ (ภาษาแรก) จึงทําให้นักเรียนมีความคุ้นชิน
กับภาษามลายูถิ่นเนื่องจากนําภาษามลายูถิ่นไปใช้ในชีวิตประจําวันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน แต่จะใช้
ภาษาไทยเฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น ทําให้นักเรียนเหล่านี้ใช้ภาษามลายูถิ่นได้อย่างคล่องแคล่ว ใน
ขณะที่ใช้ภาษาไทยอย่างตะกุกตะกัก ไม่ชัดเจน สาเหตุนี้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งใน
เรื่องการรับรู้ความหมายและการออกเสียง ซึ่งส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในสังคมอาจเกิดปัญหา
ความไม่เข้าใจกัน มีความขัดแย้ง และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในภาพรวม เมื่อเข้าสู่ระบบ
การศึกษา นักเรียนเหล่านี้ไม่มีแรงจูงใจในการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจําชาติ ทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและปัญหานี้จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ อยู่ในระดับ
ต่ําไปด้วย  
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะทําให้ประชาชนใน       
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สามารถพูดภาษาไทยได้ 
โดยได้อัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัด
ยะลา ณ คุรุสัมมนาคาร ภาคศึกษา 2 (สํานักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา 2 ในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม พุทธศักราช 2502 ตอนหนึ่งว่า"…การศึกษาที่นี่สําคัญมาก ให้พยายามจัดให้ดี ให้พลเมือง
สามารถพูดภาษาไทยได้ แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดี เท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้
ภาษาไทย ต้องใช้ล่ามแปลควรให้พูดเข้าใจกันได้ เพ่ือสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกัน…"( กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, น.10-14) ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้
ภาษามลายูท้องถิ่นในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ ในการติดต่อกับทางราชการหรือทางราชการจะให้
ข่าวสารไปถึงประชาชน ก็ต้องใช้การแปลกันเป็นเรื่องสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ถือพระราช
ดํารัสนี้เป็นเป้าหมายในการจัดและพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ท้องที่จังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และรวมถึงจังหวัด สงขลาและสตูล ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา  
 การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ (ภาษาแรก) เมื่อมาเรียนภาษาไทย
เป็นภาษาที่สองมักประสบปัญหาในการอ่านคําภาษาไทยไม่ถูกต้องและมีปัญหาการพูดภาษาไทยเพ่ือ
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การสื่อสารที่สําคัญ ได้แก่ การออกเสียงคําที่มีพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาตอนต้น(สุจริต  เพียรชอบ, 2540, น.803) 
นอกจากนี้งานวิจัยของจุไรภรณ์  จันทร์จิตตระการ (ศิริพร  สุคนธ์, 2550, น.17 อ้างถึง จุไรภรณ์ จันทร์
จิตตระการ, 2541, น.24) ที่ได้ทําการศึกษาการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่สองแก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 พูดภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแรกนั้น ผลการวิจัยพอสรุปได้ว่า ภาษาไทย
เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรู้ หากนักเรียนมีปัญหาภาษาไทยแล้วอาจทําให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา 
ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน หากปล่อยทิ้งไว้
จะส่งผลต่อกระทบต่อการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ ด้วย 
  โรงเรียนบ้านบาโหย อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาที่มีทั้งนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยและใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแรกเรียนอยู่ด้วยกัน จาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนเอง พบว่า มีนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแรกจํานวนไม่
น้อยที่มีปัญหาในการอ่านภาษาไทย ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
คําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา จึงได้ทําการประเมินความสามารถในการอ่านคํา
อย่างไม่เป็นทางการโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการอ่านคําพยางค์เดียวมาตราแม่ ก กา ซึ่ง
เป็นคําพ้ืนฐานที่ใช้บ่อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า นักเรียนที่อ่านคําพยางค์
เดียวมาตราแม่ ก กา ไม่ได้ จํานวนถึง 30 คนจากจํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด
ในชั้นประถมปีที่ 4 และพบว่าในจํานวนนี้เป็นนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแรกจํานวนถึง 27
คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านดังกล่าว จากการสังเกต พบว่านักเรียนเหล่านี้
หลายคนจําพยัญชนะและสระในภาษาไทยไม่ได้  ซึ่งจําเป็นต้องได้ร ับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
โดยเฉพาะในด้านการอ่านคํากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 กระบวนการช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหาในการอ่านคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นนั้นมีหลายวิธีและวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการอ่านโดยตรง คือ การสอนอ่าน
ด้วยวิธีโฟนิคส์ซึ่งเป็นการนําหลักการทางภาษาศาสตร์มาใช้ในการสอนอ่าน เป็นการสอนการอ่านออก
เสียงและสะกดคําโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและสัญลักษณ์ของเสียง มักใช้ในการสอนระดับ
เบื้องต้นหรือระดับประถมศึกษา (ผดุง  อารยะวิญญู, 2546, น.62)  วิธีการนี้ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะ
ของเสียงและตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ของเสียงแต่ละเสียงก่อนการอ่านจริง ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึง
ความแตกต่างของเสียงอักษรต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในคําหรือกลุ่มคํานั้น ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านการอ่าน 
และยังช่วยให้ผู้เริ่มเรียนได้รู้จักวิเคราะห์เสียง เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์คําอ่ืน ๆ ได้ด้วย (วันเพ็ญ  
เดียวสมคิด, 2551, น.3) นอกจากนี้ การสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ เริ่มจากสอนให้นักเรียนรู้จักแยกหน่วยเสียง
หรือถอดรหัสเสียงก่อนที่จะอ่านเป็นคํา การสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ต้องสอนอย่างเป็นระบบตามลําดับ
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ขั้นตอน นักเรียนสามารถอ่านเป็นคําได้ง่าย เนื่องจากนักเรียนได้ฟังเสียงของหน่วยเสียง และเสียงของคํา
ร่วมกับการมองเห็นตัวอักษร คํา และรูปภาพ (สุไปรมา  ลีลามณี, 2553, น.7) 
 อย่างไรก็ตามการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์จะเกิดผลดีได้หากผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างสนุกสนาน ผ่อนคลาย ไม่น่าเบื่อ ซึ่งการสอนโดยการใช้เกมการศึกษาเข้ามาร่วมด้วย  
ก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่
นํามาพัฒนาด้านการอ่านคําโดยใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน หรือเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องยึด
หลักหรือระเบียบแบบแผนของวิชานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ เกมการศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการย้ําทวนให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น (ประวร อามาตมูลตรี , 2548, น.9) เกมการศึกษาจะต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และสามารถพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนจนเกิด
ความคิดรวบยอดฝึกทักษะการสังเกต จะเห็นได้ว่าเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมทักษะอย่างหนึ่งที่
ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนําความรู้จากการฝึกทักษะการสอนอ่าน
ภาษาไทยโดยใช้เกมการศึกษา สามารถนําไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองตามเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ ได้ด้วย และ
รวมถึงครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมเกมการศึกษาให้กับนักเรียนได้ทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคลก็
ได้  ดังเช่นจากงานวิจัยหลายเรื่องที่ได้นําเกมมาใช้ในการสอนการอ่านสะกดคําภาษาไทย (วรรณนพร  
อรุณประเสริฐศรี, 2550, น.52; อภิชญา  สวัสดี, 2546, น.77) และพบว่า เกมสามารถช่วยให้นักเรียน
อ่านคําภาษาไทยได้ดีขึ้น 
 จากสภาพปัญหาของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ที่มีปัญหาด้าน

การอ่านคําภาษาไทยที่ควรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจ

ในการศึกษาความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยการสอน

ด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา โดยเชื่อว่าวิธีการสอนดังกล่าวนั้นจะช่วยให้นักเรียนที่ใช้ภาษามลายู

ถิ่นสามารถอ่านได้ดีขึ้นและครูผู้สอนอ่ืนสามารถนําแนวทางการสอนนี้ไปใช้สอนนักเรียนที่มีปัญหาเช่นนี้

ได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา
โดยใช้การสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา
ก่อนและหลังการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยการสอน
ด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษาอยู่ในระดับดี 

2. ความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา หลังการสอน
ด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการสอน 
 

วิธีการวิจัย 

  ประชากร เป็นนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านคําภาษาไทยและใช้ภาษามลายูถิ่น (ภาษาแม่) 
จํานวน 27คน ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
  กลุ่มตัวอย่าง โดยมีเกณฑ์การเลือก คือ  
  1.  เป็นนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแรก และมีปัญหาในการอ่านคําภาษาไทย ที่
ประกอบด้วยพยัญชนะต้นและสระในแม่ ก กา โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านคํา
ภาษาไทยมากที่สุด 10 คนแรก 
           2.  ผู้ปกครองเต็มใจให้เข้าร่วมการวิจัยตลอดโครงการ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านคําด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับ
เกมการศึกษาและแบบประเมินความสามารถในการอ่านคํา 
 สถิติที่ใช้ในการบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538, น.73) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านคําด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษาและแบบ
ประเมินความสามารถในการอ่านคํา โดยใช้สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือคือ ค่าดัชนีความ
เทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Index of item Objective Congruence) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 
2543, น.248-249) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ สถิตินอนพาราเมตริกของวิลคอกซัน 
(The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test) (นิภา ศรีไพโรจน์, 2543, น.92) 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา เป็นจํานวน       
48 ครั้ง โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการทดลองดังต่อไปนี้  
 1.  ดําเนินการประเมินความสามารถในการอ่านคําก่อนการทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการอ่านคําที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลาในการดําเนินการ 1 
ชั่วโมงและผู้วิจัยได้เก็บคะแนนก่อนเรียนเพื่อนําผลมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 2.  ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวนรวม 46 แผน ๆ ละ 1 ชั่วโมง 
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 3.  ดําเนินการประเมินความสามารถในการอ่านคําหลังการทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการอ่านคําใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนําข้อมูลไปวิเคราะห์
ตามสถิติที่ใช้ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การศึกษาความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลาโดย
การสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลาหลัง
ได้รับการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคําอยู่ใน
ระดับดีมากทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มนักเรียนที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาท่ีสองจะมีปัญหาต่อการอ่านคําภาษาไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนไม่คุ้นชินกับอักษร 
สัญลักษณ์ และหน่วยเสียง ที่เรียกว่า พยัญชนะและสระในภาษาไทย ดังนั้นมีความจําเป็นอย่างมากที่
ครูจะต้องคํานึงถึงวิธีการสอนอ่านที่หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีวิไล  พลมณี (2545, น.83)     
ได้อธิบายไว้ว่าความสําคัญที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาที่สอง ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนหลายๆ วิธี 
ซ่ึงสอนจากง่ายไปหายาก และจัดกิจกรรมให้เด็กพัฒนาวิธีเรียนด้วยตนเอง ในการเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนกล้า
คิด กล้าใช้สมองในการเดา และกล้าแสดงออก การสอนอ่านสําหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ต้องให้นักเรียนได้รู้จักหน่วยเสียงตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ของพยัญชนะและสระจนสามารถจําได้อย่าง
ขึ้นใจเสียก่อน จึงนํามาผสมกับสระและประมวลผลองค์ประกอบของเสียงที่จะอ่านเป็นคําได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัจฉรา  นาคทรัพย์ (2546, น.93) ศึกษาความสามารถในการอ่านคําภาษาไทยของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการสอนอ่านคําภาษาไทยโดย
วิธีการสอนอ่านเป็นคํา กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองที่มีการแปลความหมายของ
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นโดยผ่านกระบวนการคิด เกิดความเข้าใจและถ่ายทอดเป็นถ้อยคํา เมื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีและข้ันตอนการอ่านที่ถูกต้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลารินทร์  สุรินทร์จักร 
(2553, น.75) ได้ศึกษาการสอนภาษาแบบโฟนิคส์ประกอบกับการสอนภาษาไทยแบบองค์รวมเพื่อ
พัฒนาการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สองพบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคําผ่านเกณฑ์
ที่กําหนด คือ ร้อยละ 60 
 2. การสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิคส์ เป็นวิธีสอนอ่านที่ทําให้นักเรียนเข้าใจหลักการอ่านที่ถูกต้อง
เพราะการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิคส์ เน้นถึงความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ของเสียงซึ่ง
มีหน่วยเสียงที่ต่างกัน กล่าวคือ การอ่านคําภาษาไทยจําเป็นที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้หน่วยเสียง พยัญชนะและ
สระ เมื่อนํามาผสมกันจะก่อให้เกิดหน่วยเสียงที่แตกต่างกันออกไป คือ หน่วยเสียงของคํา การสอนด้วยวิธี
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ด้วยวิธีโฟนิคส์ เรียกว่า การวิเคราะห์หน่วยเสียงหรือการแจกลูก ซึ่งมีจังหวะการสอนที่เร็ว นักเรียน
ได้ฝึกผันเสียงพยัญชนะไปตามสระต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถอ่านเป็นคําได้ นอกจากนี้วิธีการสอนแบบโฟนิคส์
ยังทําให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น วิธีนี้จึงเป็นการสอนให้นักเรียนมีความพร้อมทาง
ภาษาไทยในด้านการอ่านเป็นคําได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ  เดียวสมคิด (2551, น.108) 
ศึกษางานวิจัยเรื่อง การสอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองตามแนวการสอนแบบโฟนิคส์ เพ่ือพัฒนาความ
พร้อมทางภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านปลาดาวอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาได้จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโฟนิคส์ และหลังใช้ แผนการจัด
ประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบ   โฟนิคส์แล้วนักเรียนมีความพร้อมทางภาษาไทยเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินยา  สังข์โกมล (2553, น.109) ได้ทําการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้วยแบบ
ฝึกเทคนิคโฟนิคส์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น Weaver (1994, pp.39-40) ที่
กล่าวว่าการสอนแบบโฟนิคส์เป็นวิธีการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาความสามรถในการอ่านออกเสียงและ
สะกดคําเช่นเดียวกับ Morrison (1968, pp.24-25) ที่อธิบายว่าการสอนแบบโฟนิคส์เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและสะกดคําทําให้ผู้เรียน
สามารถนําไปใช้เมื่อนักเรียนพบคําที่มีความคล้ายกัน Glazer (1998, pp.28-29) ได้กล่าวว่า การผสมผสาน
การเรียนการสอนแบบโฟนิคส์และการสอนภาษาโดยรวมสามารถช่วยให้ผู้อ่านได้มีประสบการณ์ในการอ่าน
จากสื่อของจริงทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินในการอ่านตั้งแต่เริ่มเรียนและเห็นคุณค่าของการเรียน 
ความสัมพันธ์ของเสียงและสัญลักษณ์ของเสียง (ตัวอักษร) เพราะปรารถนาที่จะอ่านเรื่องที่สนใจนั้นให้ได้และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Raynerและคณะ (2002, pp.26-27) พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนกฎต่าง ๆ ของ
วิธีการเรียนการสอนแบบโฟนิคส์สามารถอ่านคําใหม่  ๆได้มากกว่านักเรียนที่ฝึกฝนการอ่านแบบ Whole-word 
 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา
หลังการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 คือ 
หลังการทดลองนักเรียนมีความสามารถในการอ่านคําพยัญชนะประสมสระอา อี อู เอ โอ สูงกว่าก่อน
ทดลอง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ การจัดกิจกรรมให้หลากหลายร่วมกับการเรียนการสอนอ่านคํา
แบบโฟนิคส์ จะทําให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเรียน และพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ได้ดี จากการนําเกมการศึกษาเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมกับการสอนอ่านคําด้วยวิธีโฟนิคส์และมีสิ่งเร้า
มาเสริมแรงโดยใช้คําชมเชยหรือของรางวัลช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียนและเพลิดเพลินใน
การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างครูและผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุไปรมา 
ลีลามณี (2553, น.114) ศึกษาความสามารถในการอ่านคําและแรงจูงใจในการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน จากการสอนโดยการผสมผสานวิธีโฟนิคส์กับวิธี
พหุสัมผัส การสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิคส์จะเกิดผลดีได้หากผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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อย่างสนุกสนาน ผ่อนคลาย ไม่น่าเบื่อ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่หลากหลายทําให้นักเรียนไม่
เบื่อหน่ายกับการเรียน และพัฒนาความสามารถในการอ่านคําได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการสอนอ่านคําโดย
วิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษาจะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการอ่านที่เพ่ิมขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ   ประวร  อามาตมูลตรี (2548, น.98) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการ
จัดการเร ียนรู ้โดยใช้เกมประกอบการสอนอ่านและเขียนสะกดคํา กลุ ่มสาระภาษาไทย ชั ้น
ประถมศึกษาปีที่1 อธิบายว่า การใช้เกมประกอบการสอนภาษาไทยเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความสนใจในบทเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถพร้อมกับฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่
ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคําของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชญา  สวัสดี (2546, น.108) ศึกษาความสามารถใน
การอ่านคําภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 
จากการสอนอ่านคําภาษาไทยโดยใช้เกมฝึกทักษะพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมฝึกทักษะมี
ความสามารถในการอ่านคําหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า การสอนอ่านคําด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษาสามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านให้กับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลาได้จริง 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา หลังได้รับ
การสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
 2. ความสามารถในการอ่านคําของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในจังหวัดสงขลา หลังการสอน
ด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 การสอนอ่านคําด้วยวิธีโฟนิคส์ ขั้นตอนการสอนอ่านควรจัดกิจกรรมการสอนอ่านก่อนและ
สอนเขียนไปด้วยทุกครั้งเพ่ือให้การแก้ปัญหาด้านการเรียนภาษาไทยที่ถูกต้อง 
  1.2 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาร่วมกับการสอนอ่านไม่ควรให้มีการแข่งขันกันมากเกินไป
เพราะจะทําให้นักเรียนที่ช้าหรือด้อยกว่าเกิดความรู้สึกไม่สนุกกับการเรียนและควรให้คําแนะนําที่
ถูกต้องว่าเกมเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะในการอ่านและทบทวนบทเรียน ไม่ใช่เพ่ือการแข่งขันแพ้
ชนะ 
  1.3 เมื่อนักเรียนสามารถทําได้ตามข้อตกลง ควรมีการเสริมแรงในทันที เช่น คําชมเชย  
ปรบมือ หรือของรางวัล เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนมีกําลังใจในการเรียนและกระตือรือร้นสนใจเรียน 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  2.1 ควรใช้วิธีการสอนอ่านคําด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกมการศึกษาไปปรับใช้เป็นแนวทาง 
การสอนอ่านคําในการแก้ปัญหากลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านคําของนักเรียนประเภทต่าง ๆ 
  2.2 ควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเข้ามาร่วมกับการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์นอกเหนือจากเกม
การศึกษา เช่น เพลง นิทาน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนทํา
ให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  2.3 ควรมีการศึกษาความคงทนของความสามารถในการอ่านคํา เมื่อระยะเวลาผ่านไป
นักเรียนจะมีความสามารถในการอ่านคําเป็นอย่างไรหลังจากได้รับการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ร่วมกับเกม
การศึกษาไปแล้ว 
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งานวิจัยนี้สําเร็จด้วยดี เพราะได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา 
ก่อสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมและรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางการศึกษาพิเศษ ระเบียบวิธีทางการวิจัยและเป็นที่ปรึกษาผลงานให้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิรัชรินทร์  ชํานาญกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จําเป็น สังข์มุสิกานนท์ 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ชมนา  จักรอารี นางจิตราพร  ผอมนะ และนางวันเพ็ญ อัศเดช ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขอขอบพระคุณบุคลากรด้านการศึกษา 
ผู้ปกครอง และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนบ้านบ้านบาโหย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณบิดา มารดา 
ทีใ่ห้กําลังใจและให้ความร่วมมือเสมอมาจนทําให้รายงานฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณอาจารย์
ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
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การศึกษารวามสามารถในการอ่านลองนักเร่ยนท่่ม่รวามบกพร่อง 
ทางการเร่ยนรู้ด้านการอ่านโดยวิธ่โฟนิรส ์

A  Study on the Reading Ability of Students with Dyslexia using Phonics Method  
 

ภาวิณี   อัมโร1 กุลยา  ก่อสุวรรณ2 และเรวดี  กระโหมวงค์3 
บทรัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านโดยวิธีโฟนิคส์ และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านก่อนและหลังเรียนโดยวิธีโฟนิคส์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโคกเมา อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา 
จ่านวน 7 คน ได้มาจากการเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนจัดการเรียนรู้โดย
วิธีโฟนิคส์ จ่านวน 8 แผน และแบบประเมินความสามารถในการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ สถิตินอนพารา
เมตริกของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านโดยวิธีโฟนิคส์ อยู่ในระดับดีมาก 2) ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านหลังการเรียนโดยวิธีโฟนิคส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05  
 
ร้าส้ารัญ : ความสามารถในการอ่าน  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  วิธีโฟนิคส์   
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Abstract 
 

The purposes of this study were 1) to investigate the reading ability of 
students with dyslexia using phonics method and 2) to compare the reading ability of 
students with dyslexia before and after using phonics method. Participants in this 
study were 7 students with dyslexia in grade 2, Baan Kokemao School, Bang Klam 
District, Songkhla Province, obtained by purposive sampling. The research tools used 
in this study were 8 lesson plans for reading through the use of phonics method and 
the reaing ability test developed by the researcher. Statistics utilized for analyzing the 
data were median, interquartile range, and the Wilcoxon matched pairs signed ranks 
test.  

 The findings of this study revealed that 1) the reading ability of students 
with dyslexia using phonics method was at a very good level 2) the reading ability of 
students with dyslexia after using phonics method was significantly higher than that 
of those students before using phonics method at .05 level.                  

Keywords : reading ability,   students with dyslexia,   phonics method    

     
บทน้า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท่าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน การด่ารงชีวิต ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน่าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ 
เป็นสมบัติล้่าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป (ส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552: น.1) ด้วยเหตุผลดังกล่าวภาษาไทยจึงมีบทบาทและความส่าคัญต่อคนไทยทุก
คน  ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางภาษาของนักเรียนนั้น หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก่าหนดสาระการเรียนรู้ 5 สาระคือ 1) สาระ
การอ่าน 2) สาระการเขียน 3) สาระการฟัง การดู และการพูด 4) สาระหลักการใช้ภาษาไทย 5) สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม (ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552: น.12) ตามหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระภาษาไทยได้ก่าหนดคุณภาพนักเรียนที่จบชั้น
ประถมปีที่ 3 ไว้ว่าจะต้องอ่านออกเสียงค่า ค่าคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ 
ไดถู้กต้องคล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของค่าและข้อความที่อ่าน ตั้งค่าถามเชิงเหตุผล ล่าดับเหตุการณ์ 
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามค่าสั่ง อธิบายค่าจากเรื่องที่อ่านได้ 
เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ  อ่านหนังสืออย่างสม่่าเสมอ และมี
มารยาทในการอ่าน (ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552: น.37-39) ซึ่งนักเรียนที่อ่าน
ได้ดีจะสามารถอ่านได้เร็ว ตีความ เข้าใจความหมาย จับใจความส่าคัญ และเรื่องราวที่อ่านได้อย่าง
ถูกต้อง และจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง แต่ถ้านักเรียนอ่านไม่ออกก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนในทุกวิชาด้วย อย่างไรก็ตามยังมีนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีระดับสติปัญญาปกติหรืออาจ
เฉลียวฉลาด แต่มีปัญหาการอ่าน เช่น อ่านไม่ออก หรืออ่านได้บ้าง อ่านตะกุกตะกัก สะกดค่าไม่ได้ อ่าน
ผิดๆ ถูกๆ อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน อ่านข้ามค่าหรืออ่านสลับต่าแหน่งค่า สับสนกับเสียงตัวสะกดและ
วรรณยุกต์ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน นักเรียนเหล่านี้ถูกจัดว่าเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่าน (ผดุง  อารยะวิญญู และสุวิทย์ พวงเล็ก, 2554: น.8-16) จากปัญหาด้านการอ่านของ
นักเรียนจึงส่งผลต่อการสอบ NT (National Test) ชั้นประถมศึกษา 3 ปีการศึกษา 2555 ผลจากการ
ประเมินในด้านภาษาปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.94 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่่าสะท้อนให้เห็น
ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระภาษาไทยยังไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร จึงจ่าเป็นต้องมีการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องปรับปรุงในด้านภาษา ในเรื่องการ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน การสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน รวมถึงการน่าเรื่องที่อ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน (ชินภัทร  ภูมิรัตน, 2556) ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมินผล
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของผู้วิจัยซึ่งได้ใช้แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านเบื้องต้น TERA ของผดุง อารยะวิญญู (2554: น.4-20) พบว่านักเรียนมี
ทักษะระบบเสียงของภาษา สามารถบอกได้ว่าค่าจากภาพขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวใด และรู้จักพยัญชนะ 
แต่ไม่รู้จักสระ และเมื่อทดสอบการแยกหน่วยเสียงให้นักเรียนอ่านออกเสียงประสมค่า ถอดรหัสค่า และ
อ่านจับใจความส่าคัญ ปรากฏว่านักเรียนไม่สามารถอ่านประสมค่า ถอดรหัสค่าหรืออ่านประโยคจับ
ใจความส่าคัญได้ ซึ่งบ่งชี้ ให้เห็นว่านักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ไม่รู้จักสระ 
ตัวสะกด สะกดค่าไม่ถูก ประสมค่าไม่ได้ ซึ่งปัญหาในการอ่านนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาของ
นักเรียนในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องต่าง ๆ ในการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนและระดับที่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ปัญหาการอ่านจะส่งผลกระทบกับการน่าไปใช้ในการด่าเนินชีวิตประจ่าวันด้วย  

ดังนั้นปัญหาการอ่านนี้จึงเป็นปัญหาที่ต้องด่าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการใช้วิธีการ
สอนที่เหมาะสม ปัจจุบันนี้มีวิธีการสอนอ่านส่าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมากมาย
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หลายวิธี การสอนด้วยวิธีโฟนิคส์ซึ่งเป็นวิธีการสอนหนึ่งที่เหมาะกับการอ่าน โดยเฉพาะเด็กที่เริ่มฝึกการ
อ่านในระยะแรก ๆ และเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อยที่มีปัญหาด้านการอ่าน (กุลยา  ก่อสุวรรณ, 
2553: 248) การสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิคส์เป็นวิธีที่เน้นทักษะการถอดรหัส  การวิเคราะห์การออกเสียง
และความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร จะสอนทักษะย่อย ๆ เรียงตามล่าดับขั้นตอน ตั้งแต่ความรู้
เกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาและการวิเคราะห์ค่าอ่ืน ๆ ซึ่งจะน่าไปสู่การอ่านที่แท้จริงคือการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจ (Polloway, Patton & Serna, 2005: pp.232-233 อ้างถึงใน สุไปรมา ลีลามณี, 2553: 
น.4) โฟนิคส์เป็นระบบเสียงอักขระในภาษาท่ีมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยอักขระ (grapheme) 
แต่ละตัวจะมีเสียงเฉพาะของตัวเองท่ีเรียกว่า “หน่วยเสียง” (phoneme) ผู้เรียนจะเรียนรู้การอ่านค่า
โดยจ่าเสียงและรูปของตัวอักขระนั้น ๆ ดังนั้นการสอนด้วยวิธีโฟนิคส์จะเป็นการสอนให้ผู้เรียนได้รู้ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและรูปของตัวอักขระนั้น ๆ เด็กรู้จักถอดรหัสค่า (decode) ของตัวอักษรที่
เป็นภาษาเขียนไปสู่เสียงที่เป็นภาษาพูด ท่าให้เด็กเข้าใจหน่วยเสียงของภาษา เช่น เสียงสระ เสียงพยัญชนะ 
และช่วยให้ผู้เรียนสามารถสะกดค่าได้อีกด้วย ผู้เรียนก็จะเรียนรู้จักค่าที่ไม่คุ้นเคยโดยการเชื่อมโยงเสียง
กับตัวอักษรหรือกลุ่มของตัวอักษร (เจษฎา กิตติสุนทร, 2553: น.1)   

จากงานวิจัยของศิรินยา  สังข์โกมล (2553: 111) ซึ่งได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ด้วยแบบฝึกเทคนิคโฟนิคส์ 
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความสามารถการอ่านและเขียนภาษาไทยหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของรุจิรา ลายเมฆ (2552: น.1-2) 
ซึ่งได้ท่าการศึกษาความสามารถการอ่านสะกดค่าของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในระดับช่วงชั้น ที่ 
2 จ่านวน 10 คน ระหว่างการสอนแบบโฟนิคส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกรและการสอนแบบคู่มือครูโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 5 คน ซึ่งพบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิคส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกร มีความสามารถการอ่านสะกดค่าหลังการทดลองเพ่ิมข้ึน และมีความสามารถการอ่านสะกดค่า
เพ่ิมขึ้นกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบคู่มือครู ส่วนงานวิจัยของสุไปรมา ลีลามณี (2553: 
น.114-118) ก็ได้ท่าการศึกษาความสามารถในการอ่านค่าและแรงจูงใจในการอ่านของนักเรียนที่มี
ปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน โดยการน่าวิธีโฟนิคส์มาใช้ร่วมกับวิธีพหุสัมผัส ซึ่งพบว่าความสามารถใน
การอ่านค่าภาษาไทยของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านหลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิคส์กับวิธีพหุ
สัมผัสมีค่าสูงขึ้น 

จากความส่าคัญที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาการอ่านนั้นมีความส่าคัญยิ่ง ควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าแนวทางที่จะพัฒนาความสามารถในการอ่านของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  จ่าเป็นต้องสอนโดยการผันเสียงจากพยัญชนะ
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ประสมสระตามล่าดับ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเลือกใช้วิธีโฟนิคส์ 
เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านให้มีความสามารถใน
การอ่านภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืน ๆ ต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงร์  

1.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่านโดยวิธีโฟนิคส์ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่านก่อนและหลังการเรียนโดยวิธีโฟนิคส์ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
อ่านโดยวิธีโฟนิคส์ อยู่ในระดับดี 

2.  ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
อ่านหลังการเรียนโดยวิธีโฟนิคส์สูงกว่าก่อนการเรียน  
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กรอบแนวริดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรต้น                                                                                ตัวแปรตาม  
 

วิธีโฟนิคส์ 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน 

ค่าและประโยคในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึง
ประกอบด้วย 
1. พยัญชนะต้นที่เป็น

อักษรกลาง ได้แก่  
ก จ ด ต บ ป อ 

2. สระเสียงยาว ได้แก่    
า ,    ี ,    ู 

3. วรรณยุกต์ 4 รูป       
5 เสียง ได้แก่ สามัญ 
เอก โท ตรี จัตวา 

 

1. ตระหนักในหน่วยเสียงพยัญชนะ 
2. ตระหนักในหน่วยเสียงสระ 
3. สอนการอ่านค่าที่มีพยัญชนะต้น

ประสมสระเสียงยาว  
3.1 ค่าท่ีมีพยัญชนะต้นประสมสระ

เสียงยาว  
3.2 อ่านเป็นค่า 
3.3 อ่านเป็นประโยค 

4. สอนการอ่านค่าที่มีพยัญชนะต้น
ประสมสระเสียงยาวและผันวรรณยุกต์ 
4.1 ค่าท่ีมีพยัญชนะต้นประสมสระ

เสียงยาวและผันวรรณยุกต์ 
4.2 อ่านเป็นค่า 
4.3 อ่านเป็นประโยค 

 
วิธ่การวิจัย 
           การวิจัยครั้งนี้เปน็การวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ล้วน  สายยศ 
และอังคณา  สายยศ, 2538: น.36) มีข้ันตอนการทดลองตามแผนการทดลองดังนี้ 

ความสามารถ 
ในการอ่าน 

 
- อ่านเป็นค่า 
- อ่านเป็นประโยค 
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ตารางท่ ่1  แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  
 

กลุ่ม ประเมินก่อน ทดลอง ประเมินหลัง 

 T1 X T2 
 

 เมื่อ E  แทน  กลุ่มตัวอย่าง 
  T1  แทน  คะแนนก่อนการเรียนโดยใช้วิธีโฟนิคส์  
  T2  แทน  คะแนนหลังการเรียนโดยใช้วิธีโฟนิคส์ 
  X  แทน  วิธีโฟนิคส์ 
 

1. ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ

อ่าน  มีระดับสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการซ้่าซ้อน ก่าลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สังกัดส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

มีระดับสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการซ้่าซ้อน จ่านวน 7 คน ก่าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโคกเมา อ่าเภอบางกล่่า จังหวัดสงขลา ส่านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
3.1  แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีโฟนิคส์ 
3.2  แบบประเมินความสามารถในการอ่าน  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ คือ 
4.1 ก่อนที่จะด่าเนินการทดลองได้ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือเพ่ือขออนุญาต

จากผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านโคกเมา เพ่ือท่าการทดลองเครื่องมือและด่าเนินการวิจัย 
4.2 ด่าเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์  

เป็นเวลา 30 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ในเวลา 15.30-16.20 น. โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ คือ 
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4.2.1 ทดสอบความสามารถในการอ่านโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านก่อนที่จะด่าเนินการทดลองและบันทึกลงแบบ
บันทึกเป็นคะแนนก่อนเรียน 30 คะแนน 

4.2.2 ด่าเนินการทดลองตามแผนจัดการเรียนรู้โดยวิธีโฟนิคส์ จ่านวน 8 แผน  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ดังนี้ คือ 
5.1 ในการศึกษาความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ด้านการอ่านโดยใช้วิธีโฟนิคส์ใช้สถิติดังนี้  
5.1.1 ค่ามัธยฐาน (Median:Mdn) โดยใช้สูตรของพิชิต  ฤทธ์จรูญ (2545: น.174)  
5.1.2 ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter-Quartile Range: IQR) โดยใช้สูตรของยุทธพงษ์  กัยวรรณ์ 

(2543: น.152)  
5.2 ในการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านโดยวิธีโฟนิคส์ก่อนและหลัง

การทดลองโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก ทดสอบแบบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed 
Ranks test (นิภา  ศรีไพโรจน์, 2533: น.91)       
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านโดยใช้วิธีโฟนิคส์หลังเรียนพบว่านักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านอยู่ในระดับที่ดีมาก 
ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากผู้วิจัยได้จัดท่าแผนการสอนและด่าเนินการสอนตามแผนการสอนที่มีขั้นตอนการสอน 
4 ขั้น คือ 1. ขั้นตระหนักในหน่วยเสียงพยัญชนะ 2. ขั้นตระหนักในหน่วยเสียงสระ 3. ขั้นการสอนการอ่าน
ค่าที่มีพยัญชนะต้นประสมสระเสียงยาว และ 4. ขั้นการสอนการอ่านค่าที่มีพยัญชนะต้นประสมสระ
เสียงยาวและผันวรรณยุกต์ การสอนแบบโฟนิคส์มีหลักการสอนที่เน้นถึงความสัมพันธ์ของเสียงและ
ตัวอักษรความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับรูป เมื่อนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปและเสียงครบทุกหน่วยเสียงใน
ภาษา  นักเรียนก็สามารถน่าหน่วยเสียงเหล่านั้นมาประสมเป็นค่า เมื่อนักเรียนจ่ารูปค่า และเสียง
ตัวอักษรได้ นักเรียนจึงสามารถอ่านออกเสียงค่าต่าง ๆ ได้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2545: น.25) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยหนึ่งที่ได้ศึกษาการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองตามแนวการสอนแบบโฟนิคส์เพ่ือพัฒนา
ความพร้อมทางภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านปลาดาว อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่านักเรียนที่เรียนแบบโฟนิคส์จะมีความพร้อมทางภาษาไทยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (วันเพ็ญ เดียวสมคิด, 2551: น.47) นอกจากนี้  
วิธีการสอนแบบโฟนิคส์ยังมีความสัมพันธ์กับทักษะในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียนและ
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สะกดค่า ท่าให้ผู้เรียนแยกแยะหน่วยเสียงเป็น ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอ่านสะกดค่าได้ดีขึ้น วิธีการ
เรียนแบบโฟนิคส์จึงเป็นวิธีการเรียนที่ท่าให้นักเรียนถอดรหัสตัวอักษรที่เห็นออกมาเป็นค่า เมื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปและเสียงครบทุกหน่วยเสียงในภาษา ก็จะท่าให้สามารถน่าหน่วยเสียง
เหล่านั้นมาประสมเป็นค่า และอ่านเป็นค่าได้ในที่สุด (รุจิรา  ลายเมฆ, 2552: น.67-68) 

อย่างไรก็ตามยังมีนักเรียน 1 คนที่มีพัฒนาการด้านการอ่านหลังเรียนอยู่ในระดับพอใช้  
ซึ่งล่าช้ากว่านักเรียนในกลุ่มเดียวกัน  จากผลคะแนนก่อนเรียน มีคะแนน  0 คะแนน นักเรียนไม่
สามารถอ่านค่าได้เลย  เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักเรียนขณะให้อ่านนักเรียนจะยืนนิ่ง ก้มหน้า  
ไม่พูดอะไรเลย  ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นธรรมชาติของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้าน
การอ่าน  เมื่ออ่านไม่ได้ก็จะขาดความมั่นใจ  แต่หลังการสอนนักเรียนสามารถอ่านได้เพ่ิมขึ้น  ซึ่งมี
คะแนนการอ่านเท่ากับ 15 คะแนน  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป็นผลมาจากการสอนการอ่านโดยวิธีโฟนิคส์   
ประกอบกับการฝึกฝนการอ่านอย่างสม่่าเสมอทุกวัน โดยอ่านซ้่าๆ และย้่าทวนอยู่บ่อยๆ  ท่าให้นักเรียน
มีพัฒนาการด้านการอ่านดีขึ้น  

ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านหลัง
เรียนโดยวิธีการสอนแบบโฟนิคส์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่วางไว้ ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการสอนแบบโฟนิคส์เป็นการสอนการวิเคราะห์เสียง ท่าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้กลวิธีการถอดรหัสของค่าท่ีนักเรียนไม่เคยพบมาก่อนได้ดี เนื่องจากการสอนภาษาแบบ 
โฟนิคส์เป็นการสอนเรื่องของเสียงในภาษาซึ่งเป็นเสียงของพยัญชนะและสระ พยัญชนะและสระแต่ละ
ตัวมีเสียงเฉพาะ ผู้เรียนจะต้องเปล่งเสียงพยัญชนะและสระให้ถูกต้อง ดังนั้นถ้าผู้เรียนมีการฝึกฝนการออก
เสียงบ่อย ๆ ก็จะท่าให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการออกเสียงที่ดีขึ้น การใช้รูปแบบนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะกับ
นักเรียนทุกคนโดยเฉพาะนักเรยีนที่เริ่มฝึกอ่านในระยะแรก ๆ นอกจากนี้ขั้นตอนวิธโีฟนิคส์ยังช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนจดจ่าค่าได้ดียิ่งขึ้น เช่นในขั้นตอนการจ่าแนกเสียงสระและพยัญชนะ ท่าให้นักเรียนรู้จักการ
วิเคราะห์สังเกต รู้จักสรุปความคิดรวบยอดท่าให้ง่ายต่อการอ่านและท่าให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ 
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านสะกดค่าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้วยแบบฝึกเทคนิคโฟนิคส์ พบว่าความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (ศิรินยา  สังข์โกมล, 2553: น.111)  
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สรุปผลการวิจัย 
                1. ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านหลัง
การเรียนโดยวิธีโฟนิคส์อยู่ในระดับดีมาก    

     2. ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านหลัง
การเรียนโดยวิธีโฟนิคส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ล้อเสนอแนะ 

     1. การจัดการเรียนการสอนตามโดยวิธีโฟนิคส์ต้องเป็นการสอนในจังหวะที่เร็วจะท่าให้
นักเรียนเกิดความคล่องในการผันเสียงให้ถูกต้อง 
                2.  การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีโฟนิคส์ต้องสอนอย่างสม่่าเสมอ  นักเรียนฝึกผันเสียง
บ่อยๆ ก็จะท่าให้นักเรียนอ่านได้คล่อง 
 
ล้อเสนอแนะในการวิจัยรรั้งต่อไป 

     1. ควรศึกษาวิธีการสอนแบบโฟนิคส์เพ่ือน่าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การสอนสะกดค่าที่มี
มาตราตัวสะกดในสาระภาษาไทยหรือกลุ่มสาระภาษาอังกฤษส่าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

     2. ควรศึกษาวิธีการสอนแบบโฟนิคส์  น่าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนการอ่าน
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
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แนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
ส้าหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ 

The Marketing Management Guideline of Special Interest Tourism  
for Southern Tourism of Rural Industrial Village 

 

จุฑาพร   บุญยัง1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยว
ในความสนใจพิเศษ 2) ศึกษาสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 3) ศึกษา
ศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทางการตลาด และ 4) น าเสนอแนวทางการจัดการ
การตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ส าหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม              ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนักท่องเที่ยวในเขต
พ้ืนที่ศึกษา จ านวน 400 คน โดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งหาความสัมพันธ์
          แ   โดยใช้การทดสอบของค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) การทดสอบความแตกต่างของค่าที 
(t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ของการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) รวมถึง
ข้อมูลจากกลุ่มผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่อหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน 163 คนโดย
ใช้แบบสัมภาษณ ์   เครื่องมือ และ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยการอธิบายความ 
 ผลการศึกษา พบว่า 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน 
โดยกิจกรรมเที่ยวชมธรรมชาติ และการศึกษาภูมิปัญญา ซึ่งใช้รถยนต์ส่วนตัวและจัดการเดินทางด้วย
ตัวเอง มีการเดินทางร่วมกับเพ่ือนประมาณ 2-5 คน โดยเลือกที่พักตามท าเลที่ตั้ง ทั้งนี้ปัจจัยส่วนบุคคล
แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 2) ภาพรวมระดับความคิดเห็นต่อการกระตุ้น
ทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษอยู่ในระดับมาก  และสิ่ง
กระตุ้นระดับมากที่สุดคือ ด้านบุคลากร 3) ศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการการตลาดทั้ง 
7 ด้านนั้น ชุมชนให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์คือจุดเด่นในการท่องเที่ยวของชุมชน 
และ 4) แนวทางการจัดการการตลาด ควรพัฒนาจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น ชัดเจนด้านอัตลักษณ์
เพ่ือการส่งเสริมการตลาด โดยพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางการตลาด และสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย
ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
 

ค้าส้าคัญ : การท่องเที่ยวในความสนใจพเิศษ, หมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว 
 

 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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Abstract 
 The purposes of this research are 1) Study the tourists’ behavior of Special 
Interest Tourism. 2) Study the tourist market incentives that influence the decisions of 
the local tourist attractions by focusing on the tourist decisions. 3) Highlight the 
southern tourism of rural industrial villages and its community in participating in the 
management and marketing of tourism in the area. 4) Provide guidelines for the 
management of the tourism market for the Special Interest Tourism in south rural 
industrial villages. 
 The group examples used in this case are tourists for southern tourism of 
rural industrial village. Four hundred people were surveyed using a questionnaire with 
the result used for data analysis, frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The relationship between variables, the test of the chi-square(Chi-Square) to test the 
difference of values (t-Test) and test F (F-Test) analysis of variance   (One-Way ANOVA). 
This included data from entrepreneurs in the community who are involved in the rural 
village tourism industry had 163 people use this interviewing tool. The data were 
analyzed with descriptive explanations. 
 Finding are as follows: 1) Most tourists travel for the purpose of leisure arranged 
by themselves and use a private car as their main form of transportation.  A number of 
people also travel in groups of friends consisting of 2-5 people. They choose the location 
based on the opportunity to explore the natural surroundings and learn the traditional 
culture all of which has no costs. 2) The overall level of marketing to encourage tourists 
to travel here is high. The main reason for tourists to visit this area is because of the local 
people. 3) Rural industrial villages gain empowerment from participation in management, 
marketing, special interest tourism including the service marketing mix. The community 
focuses on the product aspect which is featured in tours. The addition of natural surroundings 
and local services strengthens the tourist industry. 4) Guidelines for the management of 
the tourism market with interest in housing industry in the rural south should develop to 
strengthen the products to stand out.  They should have clear visual identification of 
the product in promotions. They also need to develop marketing communications and 
create a variety of distribution channels. The natural surroundings should be developed 
for tourism in the rural areas as well. 
Key words : Special Interest Tourism, Tourism of Rural Industrial Village 
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บทน้า 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาอาชีพและกระจายรายได้ โดยคัดเลือก 20 หมู่บ้านใน 19 จังหวัด ทั้ง 4 
ภูมิภาคทั่วประเทศ ที่อนุรักษ์วิถีทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถที่สนองตอบความต้องการในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับสิ่งที่
ชุมชนมีอยู่ เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ในเชิงวัฒนธรรม 
โดยมีศูนย์กลางส าหรับจัดแสดงนิทรรศการ สาธิต และ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ของหมู่บ้านภายใต้
การด าเนินการของหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548)  
 แม้ว่าหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวจะมีทรัพยากรและภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจด้านเอกลักษณท์างวัฒนธรรมสืบทอดแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ และพร้อมต่อการ
เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว แต่การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน ยังต้องอาศัยปัจจัย
ส าคัญหลายประการจึงจะสามารถด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถที่
จะพัฒนาเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง ซึ่งชุมชนในโครงการเส้นทาง
ภูมิปัญญาหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวต่างก็ประสบปัญหาในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน 
โดยปัญหาส าคัญเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งส่งผลให้โครงการถดถอย จนบางหมู่บ้านปิดตัวไป 
โดยเฉพาะโครงการในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ที่มีผลกระทบอย่างมาก (สมเกียรติ์ พิกุลผล, การสื่อสารระหว่าง
บุคคล, 7 ตุลาคม 2556) แม้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมีการส่งเสริมด้านการตลาด โดยการ
จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะน าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนบ้านให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการขาย
โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน แต่ชุมชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการทางการตลาด เพ่ือ
น าไปสู่การจัดการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้ (บุญธรรม มโนเพ็ชร, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 7 
ตุลาคม 2556)   
 ดังนั้นจากสภาพเบื้องต้น งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการตลาด
ของหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 5 ชุมชน 5 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมชน
บ้านพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่บ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ 
บ้านกะไหล จังหวัดพังงา บ้านหน้าถ้ า จังหวัดสงขลา โดยพร้อมกันนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยว
รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะกิจกรรมที่สอดคล้องกับหมู่บ้านอุตสาหกรรม
ชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว โดยน าข้อมูลมาศึกษาความสัมพันธ์กับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว และน าไปสู่การศึกษาหาแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษส าหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ
การท่องเที่ยวที่มีระบบและมาตรฐาน ซึ่งชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการการตลาดตามบริบทของตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีศักยภาพ 
และพัฒนาเป็นรากฐานส าคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้ อย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ  
 2. เพ่ือศึกษาสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวรูปแบบ
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ  
 3. เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทางการตลาดการท่องเที่ยว
ในความสนใจพิเศษ ส าหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ 
 4. เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการทางการตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษส าหรับ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ 
 
วิธีการศึกษา 
 1.  แผนงานการด าเนินการวิจัย  
   1.1  การวิจัยเชิ งคุณภาพโดยศึกษาศักยภาพความพร้อมในบริบทของ หมู่บ้าน
อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยด้านอุปทานท่ีน าไปสู่แนวทางการจัดการการตลาดการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษส าหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้  
   1.2   การวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาความคิดเห็น ความต้องการและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมแต่ละด้านของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยด้านอุปสงค์
ที่จะน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม และเป็นแนวทางการจัดการการตลาดการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษส าหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ 
 2.  ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1 กลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึง นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทย 
และชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการค านวณสูตร และ
ตารางสูตรส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 400 คน 
และก าหนดค่า e = 0.05 เป็นค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ ใช้วีธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น โดยวีธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) และท าการแบ่งกลุ่ม
เพ่ือท าการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Qouta Sampling) พ้ืนที่ละเท่าๆ กัน ในการศึกษาข้อมูลทั้ง 5 
จังหวัด  
   2.2 กลุ่มผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่อหมู่บ้าน อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว หมายถึง 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น ากลุ่ม ผู้บริหารกลุ่ม องค์กรภาครัฐ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากประชากรกลุ่ม
นี้มีจ านวนน้อย จึงก าหนดให้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผู้ให้ข้อมูล (Purposive Sampling) 
และท าการสัมภาษณ์ จ านวน 10 คนต่อหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นจ านวน 50 คน 
   2.3 กลุ่มผู้ประกอบการของหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว 5 ชุมชน 5 
จังหวัด โดยใช้ตารางสูตรส าเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie, R.V., and Morgan, D.W.) 
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ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง และใช้วีธีการแบ่งกลุ่มเพ่ือท าการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Qouta Sampling) 
พ้ืนที่ละเท่าๆ กันโดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผู้ให้ข้อมูล (Purposive Sampling) ซึ่งคัดเลือกจากผู้
ที่เก่ียวข้อง แบบวิธีการสุ่มตามเกณฑ์ (Criterion Sampling) จ านวนรวม 113 คน 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
   3.1 แบบสอบถาม ส าหรับนักท่องเที่ยวโดยด าเนินการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง            
(IOC Index) และทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Test Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ แอล
ฟ่าครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว และตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยลักษณะค าถามจะเป็นแบบให้เลือกตอบส าหรับตอนที่ 3 
    สอบถามเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวรูปแบบการ       
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยค าถามจะเป็นแบบการประเมินซึ่งก าหนดค่าคะแนน 5 ระดับ และตอน
ที่ 4  สอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะลักษณะค าถามจะเป็นแบบปลายเปิด 
   3.2 แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้น าท้องถิ่น ผู้น ากลุ่ม ผู้บริหารกลุ่ม องค์กรภาครัฐ ตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการของหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวทั้ง 5 ชุมชนใน 
5 จังหวัด โดยลักษณะค าถามจะเป็นแบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สัมภาษณ์
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการของหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว 5 
ชุมชน 5 จังหวัด ส่วนตอนที่ 2 สัมภาษณ์การจัดการทางการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอุตสาหกรรม
ชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว และตอนที่ 3 การจัดการทั่วไปของหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว 
ลักษณะค าถามจะเป็นแบบปลายเปิด 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
   4.1 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามแก่นักท่องเที่ยวใน
เขตพ้ืนที่ศึกษา จ านวนรวม 400 ชุด ซึ่งตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนลงรหัสข้อมูล หลังจาก
นั้นจึงน าข้อมูลบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ประกอบด้วย 
    ค่าความถี่และร้อยละ เพ่ือใช้อธิบายวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 สอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว และตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษา
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษ โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญของสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว 
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    สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบความสัมพันธ์
ของค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และหาค่าความแตกต่างโดยการใช้สถิติทดสอบความแตกต่างของค่า
ที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) โดย
ก าหนดค่า p-value ที่ 0.05 และ 0.01 
   4.2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีสัมภาษณ์ จ านวนรวม 113 คน โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Content Analysis) เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาศักยภาพของ
ชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทางการตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษส าหรับหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ และอธิบายวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
จัดการทางการตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษส าหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการ
ท่องเที่ยวภาคใต้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจากแบบสอบถามตอนที่ 4 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของนักท่องเทีย่วร่วมด้วย 
 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 1.                   
   1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 15-24 
ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ,000 
บาท ส่วนใหญ่มีงานอดิเรก คือ ท่องเที่ยว และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีภาคใต้ 
   1.2  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว/
พักผ่อน ทั้งนี้มีลักษณะการจัดการเดินทางแบบจัดการเดินทางเอง ซึ่งใช้พาหนะในการเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัว มีจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางประมาณ 2-5 คน ซึ่งบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วย คือ เพ่ือน ทั้งนี้เลือก
พักโรงแรม ประเภทตามท าเลที่ตั้ง ซึ่งพักเฉลี่ยต่อครั้ง 1 วันส าหรับกิจกรรมในการท่องเที่ยว คือ การ
เที่ยวชมธรรมชาติ และ การศึกษาภูมิปัญญา ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้านบริการน าเที่ยว แต่ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
ด้านพาหนะและ/หรือค่าน้ ามันในการเดินทางมีค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ด้านการเดินทาง ด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ด้านสินค้าและของที่ระลึก เฉลี่ยต่อครั้งต่อคนน้อยกว่า 500 บาท และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายรวม
เฉลี่ยต่อครั้งต่อคนมากกว่า 1,000 บาท 
   1.3 ระดับความส าคัญของสิ่ งกระตุ้นทางการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว  ภาพรวม
นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อการกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยว
ในความสนใจพิเศษ อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านบุคลากรมากที่สุด และระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว  2) ด้านลักษณะทางกายภาพ  3) ด้านราคา 4) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
5) ด้านกระบวนการให้บริการ และ 6) ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ   
   1.4 ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
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ข้อมูลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา พ้ืนที่และจังหวัดที่อาศัยมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
ของการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยจ านวนสมาชิก รายได้เฉลี่ยและพ้ืนที่อาศัยมีความสัมพันธ์กับ
พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ทั้งนี้ สถานภาพ อาชีพมีความสัมพันธ์กับจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทาง 
นอกจากนี้การศึกษา รายได้เฉลี่ย พ้ืนที่อาศัย มีความสัมพันธ์กับประเภทที่พักแรมโดย ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ย และพ้ืนที่อาศัย มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ 
   1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสิ่งกระตุ้นทางการตลาด
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสิ่ง
กระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาดมีระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนี้อายุของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่
มีผลต่อนักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยรวมแตกต่างกันซึ่งพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
เพ่ือการท่องเที่ยว มีระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว
รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยรวมแตกต่างกัน โดยมีด้านบุคลากร และด้านลักษณะทาง
กายภาพ 
   1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่อสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
กระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งด้านที่
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญอย่างมากคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการให้บริการ 
ส าหรับด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนี้ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ พ้ืนที่และจังหวัดที่อาศัยอยู่ ของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยรวมแตกต่าง
กัน ทั้งนีค้วามแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสิ่งกระตุ้นทางการตลาดตามพฤติกรรมคือ นักท่องเที่ยว 
ที่มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อ
นักท่องเที่ยวโดยรวมแตกต่างกันโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการตลาด  
  2.                  
    2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรม
ชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
โดยประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ทั้งนี้เป็นผู้ปฏิบัติ ตามต าแหน่งในสายงาน และเป็นประชาชนตาม
ต าแหน่งในชุมชน ซึ่งไม่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งใด ๆ และไม่มีค่าตอบแทนในการด ารงต าแหน่งที่
นอกเหนือจากการประกอบอาชีพปรกติ 
    2.2 การจัดการทางการตลาดของหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว 
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         ผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวโดยส่วนประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละ
สถานที่ ย่อมมีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุดจากผลการตอบแทนที่ต้องจ่ายเงิน
ออกไป นั่นคือ ความประทับใจในความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว และความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า
ของที่ระลึกประจ าถิ่น  
              เป็นปัจจัยส าคัญในกรณีที่เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ซึ่งการก าหนดราคาเป็นไปตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  
                               กล่าวได้ว่า ผู้ที่มีความสนใจเป็นพิเศษเข้ามาท่องเที่ยว
เป็นหลัก ดังนั้นช่องทางการติดต่อกับลูกค้า นั่นคือ การติดต่อโดยใช้โทรศัพท์ซึ่งความส าคัญของช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายไม่ส่งผลถึงจ านวนของนักท่องเที่ยวมากนัก 
                            โดย          แ  ปากต่อปาก (Word-of-Mouth 
Communication) ท าให้นักท่องเที่ยว อยากเข้าไปสัมผัสกับสถานที่  ที่ยังคงความเป็นอั ตลักษณ์
เฉพาะถิ่นอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ หากเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป การสื่อสารทางการตลาดจึงเป็น
ลักษณะเชิงรับ โดยเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดเลือกใช้เป็นวิธีการที่ผสมผสานจะมีความแตกต่างกัน
ตามบริบทของพ้ืนที ่ทั้งนี้การใช้การส่งเสริมการขาย ด้วยการชิงโชค หรือ ลด แลก แจก แถม แทบจะไม่มี
ผลเลย 
                 ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจบริการ บุคลากรสามารถสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว  ซึ่งหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวไม่มีขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับการให้บริการที่ชัดเจน จึง
ควรให้ความส าคัญในส่วนนี้เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจในหน้าที่ เพ่ือช่วยเพ่ิม
ศักยภาพให้กับการด าเนินงานต่อไป 
                     เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว  จึงเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ความเป็นธรรมชาติที่คงเดิม ทั้งนี้
สิ่งประกอบอืน่ ๆ ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ ป้ายบอกทิศทางไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งเป็นผลให้
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาครั้งแรกประสบปัญหาความไม่สะดวกในการเข้าถึงแหล่ง สถานที่ ของ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว  
                        ส าหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว ไม่เน้น
รูปแบบที่ตายตัว นั่นเพราะความตระหนักในส่วนของการให้บริการแบบเป็นกันเอง ซึ่งการน าเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวกมากขึ้นแก่นักท่องเที่ยวนั้น มีเพียง กระบวนการให้บริการของการจ าหน่าย
สินค้าและของที่ระลึก จึงควรให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการมากขึ้นซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว ผู้เข้าชมและผู้ใช้บริการต่อไป 
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สรุปผลการศึกษา 
  1. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว/พักผ่อน ซ่ึงมีลักษณะการจัดการเดินทางเป็น
แบบจัดการเดินทางเอง โดยใช้พาหนะในการเดินทางรถยนต์ส่วนตัว มีจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทาง
ประมาณ 2-5 คน ซึ่งบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วย คือ เพ่ือน ทั้งนี้เลือกพักโรงแรม ประเภทตามท าเลที่ตั้ง 
เช่น ในเมือง แหล่ง  ช๊อปปิ้ง ใกล้การคมนาคม ริมทาง และภายในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งพักเฉลี่ยต่อครั้ง 1 
วัน โดยมีค่าใช้จ่ายด้านที่พักเฉลี่ยต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาท ส าหรับกิจกรรมในการท่องเที่ยว คือ การ
เที่ยวชมธรรมชาติ และ การศึกษาภูมิปัญญา ซ่ึงไม่มีค่าใช้จ่ายด้านบริการน าเที่ยว แต่ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
ด้านพาหนะ และ/หรือค่าน้ ามันในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายด้านสินค้า
และของที่ระลึก รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆเฉลี่ยต่อครั้งต่อคนน้อยกว่า 500 บาท และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
รวมเฉลี่ยต่อครั้งต่อคนมากกว่า 1,000 บาท 
  ทั้งนี้               ลแต่ละ                                นักท่องเที่ยว แตกต่างกัน 
ดังนี้คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา พ้ืนที่และ
จังหวัดที่อาศัยมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยจ านวนสมาชิก รายได้
เฉลี่ยและพ้ืนที่อาศัยมีความสัมพันธ์กับพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ทั้งนี้ สถานภาพ อาชีพมีความสัมพันธ์
กับจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทาง นอกจากนี้การศึกษา รายได้เฉลี่ย พ้ืนที่อาศัย มีความสัมพันธ์กับประเภท
ที่พักแรมโดย ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย และพ้ืนที่อาศัยมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ของ
นักท่องเที่ยว 
  2. ระดับความส าคัญของสิ่ งกระตุ้นทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ          สิ่งกระตุ้นทางการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว
ภาพรวมนักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อการกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวรูปแบบการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว
รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร และในระดับ
มาก 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว  ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ  
  ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านบุคลากร มีความส าคัญในระดับมากที่สุด โดยผู้
ให้บริการมรรยาทดี และอัธยาศัยที่ดีมีความส าคัญมากที่สุด ส าหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
ท่องเที่ยว มีความส าคัญในระดับมาก โดยลักษณะความส าคัญ ได้แก่ มีจุดสนใจหรือมีสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมีทรัพยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงาม 
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความส าคัญในระดับมาก โดยการมีเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์บอกทิศทางชัดเจนและเพียงพอส าคัญที่สุด ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านราคา มี
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ความส าคัญในระดับมากเช่นกัน โดยราคากิจกรรมการท่องเที่ยวมีให้เลือกหลากหลายมีความส าคัญ  ใน
ส่วนของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นักท่องเที่ยวเห็นว่ามีความส าคัญในระดับมาก โดยให้น้ าหนัก
ที่ความสะดวกในการติดต่อของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่มีความส าคัญใน
ระดับมาก คือกระบวนการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ที่นักท่องเที่ยวเห็นว่ามีความส าคัญในระดับมาก โดยจะต้องมีการใช้สื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีนั่นเอง 
  3. ศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทางการตลาดของหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว โดย    ผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวมีโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละ
สถานที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน และความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าของที่ระลึกประจ าถิ่น โดย         
เป็นปัจจัยส าคัญในกรณีที่เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซึ่งการก าหนดราคาเป็นไปตาม
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่ง                          คือการติดต่อ
โดยใช้โทรศัพท์ซึ่งความส าคัญของช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่ส่งผลถึงจ านวนของนักท่องเที่ยวมากนัก  
ทั้งนี้                        โดย          แ  ปากต่อปาก (Word-of-Mouth Communication)  
และการสื่อสารทางการตลาดจึงเป็นลักษณะเชิงรับ โดยเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดเลือกใช้เป็นวิธีการ
ที่ผสมผสานจะมีความแตกต่างกันตามบริบทของพ้ืนที่ โดยการส่งเสริมการขาย ด้วยการชิงโชค หรือ ลด 
แลก แจก แถม แทบจะไม่มีผลเลย 
  ส าหรับ            ซึ่งเป็นปัจจัยทีส่ร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับนักท่องเที่ยว ซ่ึงด้าน                เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว จึงเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ความเป็นธรรมชาติที่คงเดิม 
โดยด้าน                   ส าหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว ไม่เน้นรูปแบบที่
ตายตัว เพราะความตระหนักในส่วนของการให้บริการแบบเป็นกันเอง  
  4. แนวทางการจัดการทางการตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษส าหรับหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ โดยข้อมูลจากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรูปแบบ
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ และระดับความส าคัญสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เพ่ือช่วยค้นหาถึงลักษณะของตลาดเป้าหมาย ที่สามารถน ามาก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถตอบสนองความพึงพอใจที่เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนการศึกษาศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทางการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 
จากข้อมูลข้างต้นสามารถน าไปสู่การเสนอแนวทางในการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษส าหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ได้ ดังนี้คือ การพัฒนาจุดแข็งของ
ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น ชัดเจนด้านอัตลักษณ์เพ่ือการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการพัฒนาแนวทางการ
สื่อสารทางการตลาดแบบหลากหลาย และการสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความหลากหลาย 
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นอกจากนี้การพัฒนากระบวนการให้บริการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และการพัฒนาลักษณะ
ทางกายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของชุมชนหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 1. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษส าหรับ
หมู่บ้าน   อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ ดังนี้ 
  แนวทางที่  1 การพัฒนาจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ให้ โดดเด่น ชัดเจนด้านอัตลักษณ์ 
ประกอบด้วย การพัฒนาจุดแข็งของบุคลากร โดย 1) พัฒนาระบบการคัดสรรบุคลากร 2) ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 3) สร้างแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ 4) ปฏิบัติงานแบบมีส่วน
ร่วม ส าหรับแนวทางที่ 1.2 การพัฒนาจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) ก าหนด   อัต
ลักษณ์ของสินค้าผลิตภัณฑ์ 2) ดูแลการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้มีความหลากหลายและถูก
สุขลักษณะ 
  แนวทางที่ 2 การพัฒนาลักษณะทางกายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของชุมชน 
ประกอบด้วย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานที่ท่องเที่ยว การจัดสถานที่จอดรถให้มีความ
ปลอดภัยและเพียงพอ รวมทั้งการดูแลเครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์บอกทาง และการปรับปรุงห้องสุขา
ให้ถูกหลัก   อนามัย 
  แนวทางที่ 3 การสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วยการ
ดูแลเส้นทางคมนาคมไปยังสถานที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาระบบออนไลน์และสร้างความร่วมมือ
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ 
  แนวทางที่ 4 การพัฒนากระบวนการให้บริการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการจ าหน่ายสินค้าและการช าระเงิน และพัฒนากระบวนการแสดง
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
  แนวทางท่ี 5 การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางการตลาดแบบหลากหลาย ประกอบด้วย
การส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายเพ่ือการจูงใจ  การสร้างสรรค์การ
ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักท่องเที่ยว 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 การศึกษาแนวทางในการการตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษส าหรับหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ครั้งนี้ ได้     มุ่งเน้น ฉ   กลุ่มหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบท
เพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ชุมชนหมู่บ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ ชุมชนบ้านกะไหล จังหวัดพังงา และ ชุมชนบ้านหน้า
ถ้ า  จั งหวัดสงขลา                สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้ าน อุตสาหกรรมชนบทภาคอ่ืน ๆ 
                  แ                        อย่างเป็นเอกภาพ 
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  2.2                                     แ                       เพ่ือการ
ท่องเที่ยว       นักท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)                    ถึง
        แ                        รวมถึง                  ๆ                 รูปแบบอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบท เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
เกินไป  
  2.3                                                     ดเพ่ือการท่องเที่ยว      
7Ps                                                                 กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึง ผู้น าท้องถิ่น ผู้น ากลุ่ม ผู้บริหารกลุ่ม องค์กรภาครัฐ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนอย่างจริงจัง                  แ   
แ        การจัดการการตลาดการท่องเที่ยว รวมทั้งการ                            ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ส าหรับหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการท่องเที่ยวภาคใต้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย์ 
ดร.ธีระศักดิ์ จินดาบถ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งสละเวลาให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษาและ
ตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด  
   ขอขอบพระคุณ คุณบุญธรรม มโนเพ็ชร ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของหมู่บ้านอุตสาหกรรม
ชนบทเพ่ือการท่องเที่ยว รวมทั้งผู้น ากลุ่ม ผู้บริหารกลุ่ม ผู้น าท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการใน
ชุมชนที่ศึกษา 5 ชุมชน 5 จังหวัด และนักท่องเที่ยว ที่กรุณาเสียสละให้ข้อมูล 
  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ณรงค์ ช้างยัง และ พ.ต.ท.กิตติพันธ์  เดชสุนทรวัฒน์ ส าหรับ
การช่วยเหลือ แนะน าการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนการเรียบเรียงเนื้อหา 
  ขอขอบพระคุณส าหรับก าลังใจจากบิดามารด าสมาชิกในครอบครัว คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือนร่วมรุ่น MBA-TM 1 ที่อยู่เบื้องหลัง
ช่วยเหลือ สนับสนุนกันในทุก ๆ ด้าน และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้การศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีด ีและเป็นสถาบันที่ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจ 
  ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจที่
เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป หากมีสิ่งผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับและขออภัยไว้ 
ณ ที่นี้ด้วย 
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พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
บริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา 

Tourists’ Behavior on Choosing Restaurants at the Beach  
Area in Muang Songkhla Municipality 

มณฑาทิพย์  หนูเกตุ1 ชูตา  แก้วละเอียด2 และประมาณ  เทพสงเคราะห์3 
 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้
บริการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
400 คน ในเขตร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา  โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญจาก          
ผู้ที่มาใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ไคร์สแคว์ โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูป   

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-41 ปี  ผู้ตอบมี
ส่วนมากมีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  มีความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารสัปดาห์ละ 1-2 วัน               
ใช้บริการร้านอาหารเป็นเวลาช่วงเย็น โอกาสที่ใช้บริการเพ่ือสังสรรค์กับเพ่ือน  มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ต่อครั้งที่ใช้บริการร้านอาหาร  501-1,000 บาท  เหตุผลที่เลือกใช้บริการคือ บรรยากาศดี ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในระดับมากเรียงตามล าดับ ได้แก่  ปัจจัยด้านพนักงานบริการ (การบริการของพนักงาน) 
ปัจจัยด้านกระบวนการ (ความรวดเร็ว ความเสมอภาคในการให้บริการ) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (อาหาร 
เครื่องดื่ม ดนตรี ราคา) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะกายภาพ (บรรยากาศ การตกแต่ง
ร้าน สถานที่จอดรถ) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (การโฆษณา การแนะน า) 
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Abstract 
 

This research aimed to study Tourists’ Behavior on Choosing Restaurants at 
the Beach Area in Muang Songkhla Municipality. The sample for the study included 
400 tourists visiting the restaurants at the beach area; they were drawn according to 
the accidental sampling techniques.  The instrument used for data collection was a 
questionnaire and the data were analyzed by such statistics as frequency, 
percentage, arithmetic mean and standard deviation. The hypothesis was tested by 
using a chi-square with the assistance of a statistical software package. 

The results of the study reveal that the majority of respondents are males, 
aged between 31-41 years, and most of whom are single. Most of the respondents 
graduate with a bachelor degree, being company employees and earning a monthly 
income of 20,001 - 30,000 baht. The frequency of restaurant visit is 1-2 day per week, 
mostly during the evenings.  The purpose of the visit is the opportunity to socialize 
with friends. The average cost per visit to a restaurant is between 501-1,000 baht.  
The reason for choosing the service at a particular restaurant is the good atmosphere 
of the restaurant. As for the marketing mix factors influencing the selection of the 
service of the restaurant, it is found that the respondents give the priority in                      
a descending order as the following: employee factor (the service provided by 
waiters and waitresses), process factor (quick and equality in service), product factor 
(food, beverage, music, and price), creation and presentation of physical quality 
factor (climate, decoration, and parking area) and marketing promotion factor 
(advertisements and recommendation). 
 

Keywords :  tourists, service marketing mix factor, behavior, entrepreneurs 

 
บทน้า 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย                     
จ านวนมาก  ซึ่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวโลกและความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
การท่องเที่ยวของไทย เช่น การเปิดให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ การมีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
บริการทางการแพทย์ สปา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เช่น 
มหกรรมพืชสวนโลก งานเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้รับรางวัลในด้านที่
เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวระดับโลกเป็นจ านวนมาก เช่น รางวัล Best Tourist Country, Best 
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Country Brand of Value for Money เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมส าคัญอย่างหนึ่งที่มา
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เป็นการพักผ่อนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยจะเป็นการ
เดินทางไปยังสถานที่อ่ืนที่มิใช่สถานที่พักอาศัยและสถานที่ที่ท างานประจ า  นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยว
ล้วนแต่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น  ที่จะน ารายได้น าเงินตราต่างประเทศเข้ามาประเทศอีก
หนทางหนึ่ง  

การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทาง
มายังจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่จะพักที่อ าเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม เศรษฐกิจ  
การค้า  การบริการ และนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากอ าเภอ
หาดใหญ่มากนัก ได้แก่  อ าเภอเมืองสงขลา ซึ่งมีแนวชายหาดที่สวยงามยาวเหยียดตลอดแนวฝั่งฟาก
อ่าวไทย มีเขาตังกวน เขาน้อย ซึ่งเป็นเนินเขาอยู่ใกล้ชายทะเล เกาะยอซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ หาดทรายแก้ว อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง (ชฎามาศ แก้วสุกใส, 2546) บริเวณหาดสมิหลา 
หาดชลาทัศน์ และแหลมสนอ่อน ของอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  มีร้านอาหารจ านวนมาก ทั้ง
ประเภทร้านอาหารทะเล  ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิง และร้านอาหารประเภทอ่ืน แต่ระยะเวลาการ
เปิดร้านก็ไม่ยาวนาน  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบจากจ านวนนักท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยว สภาพ
ภูมิศาสตร์  หรือปัจจัยอ่ืน ประกอบกับวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะคนในเขตเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป          
จากเดิมเนื่องจากสภาวะแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เนือง  ๆ การ
ประกอบการร้านอาหารเป็นธุรกิจหนึ่งที่ต้องอาศัยบุคลิกภาพความเป็นกันเองระหว่างผู้ประกอบการ
และผู้รับบริการ  เพราะนอกจากการรับประทานอาหารแล้วผู้รับบริการยังต้องการที่จะพบความ
บันเทิงและความผ่อนคลายจากการเหน็ดเหนื่อยในชีวิตประจ าวัน การพูดคุยทักทายเพ่ือสร้างความ
อบอุ่นคุ้นเคยแก่ลูกค้า จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้การประกอบการร้านอาหารประสบความส าเร็จได้  
(กฤตยา  ไชยกาฬ, 2553) 

ร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณหาดสมิหลา หาดชลาทัศน์ และแหลมสนอ่อน  เมื่อในอดีตจะมี
แต่ร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารทะเลตามวัตถุดิบที่อยู่ในภูมิประเทศที่ติดทะเล  จนมาถึ งปัจจุบันที่
ร้านอาหารจ านวนหลายร้านที่เปลี่ยนตนเองไปเป็นร้านอาหารสไตล์ผับ เพ่ือการพักผ่อนในยามค่ าคืน  
ตลอดจนร้านอาหารมีการเปลี่ยนเจ้าของบ่อย ครั้งผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา เ พ่ือไปใช้เป็นประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกิจ  เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนารูปแบบของร้านและการบริการ  รวมถึงการวางกลยุทธ์
ธุรกิจได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับทัศนคติและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพร้านอาหารบริเวณชายหาดในเขตเทศบาลเมืองสงขลาต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะท าให้เข้าใจสภาพและ
ผลกระทบจากการประกอบการร้านอาหารในเขตพ้ืนที่ที่ศึกษาโดยตรงแล้ว ยังสามารถน าข้อมูลส่วน
หนึ่งไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการประกอบการร้านอาหาร  และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในเขต
พ้ืนที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

492 
 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

นัยนา  โภคพูล (2550) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและแนวโน้ม
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านซานตาเฟ่สเต็กในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคด้านความถี่ในการใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้าน
ซานตาเฟ่สเต็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันส่วนความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค
ทางด้านการกลับมาใช้และการแนะน าผู้อ่ืนมาใช้บริการร้านซานตาเฟ่สเต็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าและเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริโภคของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโดยส่วนใหญ่รับประทานอาหารไทย 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่
รับประทานอาหารไทยร่วมกับเพื่อนประมาณ 1- 2 คน อีกทั้งยังรับประทานอาหารร่วมกับเพ่ือน/ญาติ
ในอาหารมื้อเย็น และส่วนใหญ่มีเหตุผลในการรับประทานอาหารไทยคือ การรับประทานอาหารเป็น
หลักในด้านการเปิดทางมาประเทศไทยที่ต่างกัน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็มีความพึงพอใจในการ
รับบริการด้านการจัดจ าหน่ายด้านบุคลากร (บริกรชายและหญิง) แตกต่างกันด้วย 
               สุปราณี  เงียบกระโทก (2553) ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของร้าน 
Amaze บริเวณสวนจตุจักร ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของร้าน 
Amaze บริเวณสวนจตุจักรกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของร้าน Amaze บริเวณสวน
จตุจักร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การ
ทดสอบค่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุและรายได้ต่อเดือน
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของร้าน Amaze โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีความพงพอใจต่อผิตภัณฑ์ของร้าน Amaze โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และ
ด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน
การส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนครั้งที่ซื้อต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของร้าน Amaze โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายหาด                     
เขตเทศบาลเมืองสงขลา  

 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามแนวคิดทฤษฎีของ

ธานินทร์  ศิลป์จารุ (2555) ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางส าเร็จรูปของตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ได้จ านวน 400 ตัวอย่าง  ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่สูงสุดของตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ขนาดจ านวน
ประชากร (N) มากกว่า 100,000 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญของ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 ชุด เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บ

ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ ผู้บริโภค (กลุ่มตัวอย่าง) ทั้ง มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามประเภทเลือกตอบ (Checklist)  ตามตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
และระดับการศึกษา 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือสอบถามผู้บริโภค (กลุ่มตัวอย่าง) เกี่ยวกับพฤติกรรม
และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาล
เมืองสงขลา มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Resting Scale) เป็นค าถามปลายปิด 
(Close ended Question)  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนการเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีผู้เก็บหรือ

รวบรวมไว้ก่อนแล้ว  ท าให้ไม่ต้องเสียเวลากับการเก็บข้อมูลใหม่และสามารถศึกษาย้อนหลังได้  เพ่ือ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา  โดยแหล่งข้อมูล
ดังกล่าว ได้แก่ หนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ร้านอาหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ 
และสถิติ รวมถึงวิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่าง ๆ  

2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ   ซึ่ งมีข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ
แบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยเป็นการเก็บข้อมูลในภาพรวม ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 2.1 ท าหนั งสือจากมหาวิทยาลัย เ พ่ือขอความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม 
 2.2 ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณชายหาดเทศบาลเมือง
สงขลา  
 2.3 ลงภาคสนามเพ่ือน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
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 2.4 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด มาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ในการกรอก
แบบสอบถามแล้วน ามาลงเลขรหัสในแบบฟอร์มตามแบบสอบถามเพ่ือน ามาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
ต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
ในกระบวนการวิจัยมีหลายส่วนที่ต้องใช้หลักการทางวิชาสถิติเข้ามาช่วยในการวิจัย เช่น 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ฯลฯ การค านวณ
ทางสถิติทุกชนิดสามารถค านวณได้จากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น โดยใช้โปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปมาช่วยในการค านวณได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และถูกต้องแม่นย า 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ,  2555: 141)  
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร้านอาหาร
บริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุมีจ านวนมากที่สุดอยู่ในช่วง  31-40 ปี  สถานภาพโสด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีอาชีพพนักงานบริษัท  รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขต
เทศบาลเมืองสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ
ร้านอาหารสัปดาห์ละ 1-2 วัน   รองลงมาใช้บริการร้านอาหารเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  โดยใช้บริการ
ในช่วงเย็นมากที่สุด โดยใช้บริการร้านอาหารเพ่ือสังสรรค์กับเพ่ือน  และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่
ใช้บริการร้านอาหาร  501-1,000 บาท  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้สามารถท าบัตร
สมาชิก เพ่ือใช้เป็นส่วนลดได้ในทันที และส่วนใหญ่ตัดสินใจทดลองใช้บริการร้านอาหารทันที  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่  มีราคาบอกในเมนูชัดเจน รองลงมาปัจจัยด้านรสชาติอาหาร                
ความสะอาดของอาหาร ด้านความหลากหลายของอาหาร ปัจจัยด้านแนวเพลงและดนตรี และด้าน
รสชาติของเครื่องดื่ม  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความส าคัญในระดับน้อยที่สุด ได้แก่  ปัจจัยด้านราคา
ของอาหาร และด้านความหลากหลายของเครื่องดื่มตามล าดับ 

ปัจจัยด้านพนักงานบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร  ซึ่ งผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากเรียงล าดับ  ได้แก่  พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มี
ความเป็นกันเอง  พนักงานพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม  พนักงานให้บริการท่านอย่างถูกต้องและรวดเร็ว   
พนักงานดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น และทางร้านให้บริการถูกต้องตามล าดับ
ก่อน-หลัง   

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะกายภาพที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร                 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมาก เรียงล าดับได้แก่  ปัจจัยด้านบรรยากาศในร้านที่มี
ความอบอุ่น ปลอดภัย  รองลงมาเป็นด้านมีที่นั่งเพียงพอ เก้าอ้ีนั่งสบาย การตกแต่งภายนอกและ
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ภายในร้านดูสวยงามชื่อร้านและสัญลักษณ์ของร้านเป็นที่รู้จักง่าย  และความเหมาะสมของท าเลที่ตั้ง
ร้านอาหาร   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร  ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก เรียงล าดับได้แก่ การเสนอเมนูอาหารใหม่ ๆ การมีพนักงาน
แนะน าอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีความส าคัญในระดับปานกลาง คือ 
การลงโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ ใบปลิว และการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของร้าน  

ปัจจัยด้านกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญระดับมาก เรียงล าดับได้แก่ ปัจจัยด้านภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้สะอาด มีการทักทาย
ต้อนรับเมื่อท่านเดินเข้ามาในร้าน การให้บริการท่านอย่างเสมอภาค  และปัจจัยด้านอาหารเครื่องดื่ม
ได้รับอย่างรวดเร็ว 

 
ตารางแสดงระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 3.89 0.61 มาก 
ปัจจัยด้านพนักงานบริการ  3.92 0.77 มาก 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะกายภาพ 3.85 0.60 มาก 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  3.44 0.72 มาก 
ปัจจัยด้านกระบวนการ  3.90 0.69 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.80 0.68 มาก 

 
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการร้านอาหารบริเวณ

ชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก เรียงล าดับได้แก่  ปัจจัยด้านพนักงาน
บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.92)  ปัจจัยด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 3.90) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย3.89)  
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.85)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(ค่าเฉลี่ย 3.44) โดยให้ความส าคัญระดับมากในทุกปัจจัย 

ปัจจัยด้านพนักงานบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร  ซึ่ งผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด เรียงล าดับได้แก่ พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส                          
มีความเป็นกันเอง  พนักงานพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม  พนักงานให้บริการท่านอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
พนักงานดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น และทางร้านให้บริการถูกต้องตามล าดับ
ก่อน-หลัง 

ปัจจัยด้านกระบวนการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญระดับมาก เรียงล าดับได้แก่  ปัจจัยด้านภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้สะอาด มีการทักทาย
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ต้อนรับเมื่อท่านเดินเข้ามาในร้าน การให้บริการท่านอย่างเสมอภาค  และปัจจัยด้านอาหารเครื่องดื่ม
ได้รับอย่างรวดเร็ว  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญใน ระดับมากได้แก่  มีราคาบอกในเมนูชัดเจน รองลงมาปัจจัยด้านรสชาติอาหาร ความ
สะอาดของอาหาร ด้านความหลากหลายของอาหาร ปัจจัยด้านแนวเพลงและดนตรี  และด้านรสชาติ
ของเครื่องดื่ม  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความส าคัญในระดับน้อยที่สุด ได้แก่  ปัจจัยด้านราคาของ
อาหาร และด้านความหลากหลายของเครื่องดื่มตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะกายภาพที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร  
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมาก เรียงล าดับได้แก่  ปัจจัยด้านบรรยากาศในร้านที่มี
ความอบอุ่น ปลอดภัย  รองลงมาเป็นด้านมีที่นั่งเพียงพอ เก้าอ้ีนั่งสบาย การตกแต่งภายนอกและ
ภายในร้านดูสวยงามชื่อร้านและสัญลักษณ์ของร้านเป็นที่รู้จักง่าย  และความเหมาะสมของท าเลที่ตั้ง
ร้านอาหาร   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร  ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก เรียงล าดับได้แก่ การเสนอเมนูอาหารใหม่ ๆ การมีพนักงาน
แนะน าอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีความส าคัญในระดับปานกลาง คือ 
การลงโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ ใบปลิว และการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของร้าน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกบริโภค

ร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลาแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ  สถานภาพอายุ อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้งที่ใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการบริโภคของ
นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณ
ชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา  จ านวน 400 คน ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาใช้บริการร้านอาหารโดย
เฉลี่ยที่สัปดาห์ละ 1-2 วัน ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือช่วงเย็น  โอกาสในการใช้บริการร้านอาหารมาก
ที่สุดคือ เพ่ือสังสรรค์กับเพ่ือน  มีค่าใช้จ่ายที่ใช้เฉลี่ยต่อครั้ง 501-1,000 บาท เลือกใช้บริการเพราะ
อาหารอร่อย รูปแบบการตกแต่งร้านพบว่าส่วนใหญ่ชอบร้านอาหารที่ตกแต่งร้านแบบทันสมัย  
ประเภทร้านอาหารที่นิยมคือร้านอาหารทะเล  เครื่องดื่มที่สั่งเป็นประจ าคือน้ าอัดลมหรือน้ าเปล่า สื่อ
ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ได้รับรู้ร้านอาหารมากที่สุดคือถามเพ่ือหรือคนรู้จัก  การส่งเสริมการขาย  พบว่าส่วน
ใหญต้่องการให้สามารถท าบัตรสมาชิกเพ่ือใช้เป็นส่วนลดได้ในทันที การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ส่วน
ใหญต่ิดสินใจทดลองใช้บริการร้านอาหารทันที    
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด สมรส และมีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่  จะ
มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารโดยเฉลี่ยอยู่ที่  501-1,000 บาทต่อการใช้บริการในแต่ละครั้ง  
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุระหว่าง 41-50 ปี จะสั่งเครื่องดื่ม
ประเภทน้ าอัดลมหรือน้ าเปล่าเป็นส่วนใหญ่  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21 -30 ปี  นิยมสั่ง
เครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้  และอายุ 51 ปีขึ้นไปจะสั่งเหล้าเป็นหลัก  ผู้ตอบแบบสอบถามในทุก
สถานภาพมักมีผู้มาร่วมใช้บริการครั้งละ  3-4 คน  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมาใช้บริการ
เนื่องจากไม่มีเวลาท าอาหารเองเป็นส่วนใหญ่  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสและ 
สถานภาพ หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่  มาใช้บริการเนื่องจากต้องการสังสรรค์กับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่   

ส าหรับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด พบว่าปัจจัยด้านการตลาดบริการ ที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก เรียงล าดับได้แก่  
ปัจจัยด้านพนักงานบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.92) ปัจจัยด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 3.90) ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย3.89) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.85) ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.44) โดยให้ความส าคัญระดับมากในทุกปัจจัย โดยนักท่องเที่ยว
จะให้ความส าคัญต่อการให้พนักงานที่ให้บริการและด้านกระบวนการมากที่สุด และผู้ประกอบการ
ร้านอาหารควรมีการโฆษณาร้านอาหารทางสื่อวิทยุเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมีการรับรู้ทางสื่อวิทยุไม่มาก
นัก  และควรปรับปรุงด้านรสชาติอาหาร 

 
ข้อเสนอแนะ 
  ผลการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นจากการส ารวจผู้บริโภคในร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองสงขลา 
ซึ่งมีลักษณะของร้าน การมุ่งกลุ่มลูกค้า การให้บริการ รวมทั้งระยะเวลา เปิด-ปิดที่แตกต่างกัน  ฉะนั้น
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการก าหนดลักษณะของร้านอาหารให้มีลักษณะเฉพาะที่มีความแตกต่าง
กันน้อยที่สุด  เพื่อจะได้น าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยใน
เรื่องโดยรวม  ไม่ได้เจาะลึกไปยังรายละเอียด ดังนั้นเพ่ือให้การศึกษาเรื่องนี้มีความชัดเจนและลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับร้านอาหารเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดในเชิงลึก 
 
การน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขต
เทศบาลเมืองสงขลา ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถน าข้อมูลเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด ความ
ได้เปรียบของ คู่แข่งขัน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด รวมถึง
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะประกอบธุรกิจร้านอาหารสามารถน าข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคไป
เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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  ขอขอบพระคุณ ดร.ชูตา แก้วละเอียด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่ให้ค าปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้  รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณ
ชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลาที่ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเข้าไปเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมขนาดกลางของนักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียในเขตพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 

What influences Malaysian tourists’ buying decisions for medium size 
hotel accommodations : A case study in Hatyai, Songkhla, Thailand 

 
กานต์พิชชา  จันทรากุล1 ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง2 และฐานิฏฐ์ ทินนาม3 

 
บทคัดย่อ 

  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเชียที่เลือกพัก
โรงแรมขนาดกลางในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน ใชแแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขแอมูลและวิเคราะห์ขแอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแแก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ารแอยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียตแองการความคุแมค่าส าหรับค่าใชแจ่ายที่สูญเสียไปในการเดินทางมาในอ าเภอหาดใหญ่ครั้งนี้ 
ส่วนใหญ่จะส ารองหแองพักโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต และทางบริษัทน าเที่ยว โดยเนแนราคาหแองที่เขแาพัก
ที่ 151-200 ริงกิต รองลงมาคือ 101-150 ริงกิต  ส่วนใหญ่ลักษณะหแองพักจะตัดสินใจเลือกหแองพัก
มาตรฐาน แบบเตียงเดี่ยว และหแองพักมาตรฐาน แบบเตียงคู่ ในสัดส่วนที่ใกลแเคียงกัน ซึ่งไดแเตรียม
งบประมาณค่าใชแจ่ายในการเขแาพักแต่ละครั้งเพียง 201-400 ริงกิต โดยเพียงพอกับระยะเวลาในการ
เขแาพัก 1-2 คืน ทั้งนี้บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเขแาพักโรงแรมส่วนใหญ่คือ บุคคลในครอบครัว 
รองลงมาคือ เพ่ือน ดังนั้นจากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเชียสามารถท าใหแ
ผูแประกอบการน าผลการวิจัยครั้งนี้มาปรับเปลี่ยนในการบริหารจัดการของโรงแรมใหแตรงตามความ
ตแองการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
 
ค้าส้าคัญ : นักท่องเที่ยว, โรงแรมขนาดกลางในเขตพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ 
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Abstract 
 

 The objective of this research is to study the behavior of Malaysian tourists 
for choosing to stay in medium size hotel at Hatyai district, Songkhla province. This 
quantitative research consists of 400 samplings, using questionnaires for data 
collection. Descriptive statistics analysis of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation were applied in this study. The result of this study found that 
Malaysian tourists require worthiness in their expenses for travelling to Hatyai. Most 
of the tourists reserved the hotels via online booking and tour agent. The 
emphasized hotel rate was 151-200 for the first priority and 201-400 Ringgit Malaysia 
(RM) respectively. The single bed standard rooms were chosen as majority and 
followed by double bed standard rooms in similar proportionate. The preparation 
budget for each time staying was 201-400 RM which is sufficient for 1-2 nights stay. 
The influenced people in making decision to stay in the hotels mostly were from 
family members and friends accordingly. Consequently, the research findings from 
Malaysian tourists’ behavior on decision making to stay in medium size hotel at 
Hatyai will beneficial to entrepreneurs for adjustment or further improvement in 
hotel management in order to fulfill tourists requirements and to serve them better 
according to their need. 
 
Keyword : Malaysian traveler, medium size hotel in Hatyai 

 
บทน้า 

 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่จัดเป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งมี
ความส าคัญในการใหแบริการทางดแานหแองพักแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย 
ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2556 อัตราการเขแาพักของ
โรงแรมในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 5-15% ในประเทศไทยใชแ 
กลยุทธ์ทางการตลาดในเรื่องการปรับขึ้นราคาของโรงแรมที่พักโดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางมี
แนวทางในการปรับราคาหแองพักเพ่ิมขึ้นจากเดิมรแอยละ 5 ของราคาหแองพัก (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์, 2556 ) 
 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหมด 135 แห่ง ซึ่งจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินเขแามาพักในโรงแรมจังหวัดสงขลาเป็นจ านวนมากทุก ๆ ปี โดยมีสถิติขแอมูลจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเขแามาพักในจังหวัดสงขลาปี  พ.ศ. 2544 จ านวนทั้งหมด 1,162,298 
คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเขแามาพักในจังหวัดสงขลาในปี 
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พ.ศ. 2552  จ านวนทั้งหมด 770,692 และปี พ.ศ. 2553 จ านวนทั้งหมด 872,102 (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2556) 
  แนวทางการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเขแาพักโรงแรมขนาดกลางของ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถ
ใชแผลการศึกษามาก าหนดแนวทางในการเพ่ิมจ านวนผูแเขแาพักในโรงแรมขนาดกลางในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใหแมีเพ่ิมมากข้ึนเพื่อช่วยส่งเสริมรายไดแของผูแประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาด
กลางที่ก าลังเผชิญปัญหาค่าใชแจ่ายในกรณีตแนทุนในการด าเนินการที่สูงขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาจะ
เป็นแนวทางในการปรับปรุง การด าเนินงานเพ่ือสรแางแรงจูงใจใหแผูแใชแบริการเดินทางมาใชแบริการใน
โรงแรมขนาดกลาง เขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ใหแมีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเชียที่เลือกพักโรงแรมขนาดกลางในเขต
พ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใชแในการศึกษาครั้งนี้ ไดแแก่ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผูแวิจัยไดแก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้โดยใชแสูตร
การค านวณกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจ านวนประชากรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973 อแางถึงใน
กุสุมา ผลาพรม, และยุทธไกยวรรณ์, 2553, น. 122) ไดแขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชแในการด าเนินการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชแท าการวิจัยคือ แบบสอบถามเพ่ือส ารวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เขแาพักโรงแรมขนาดกลางของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนคือ 1) แบบสอบถามขแอมูลพ้ืนฐานของนักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซีย 2) แบบสอบถามขแอมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับขแอมูลปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเขแาพักโรงแรมขนาดกลางของชาวมาเลเซียในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่จังหวัด
สงขลา และ 4) เป็นการแสดงความคิดเห็นและขแอเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาของการเขแาพักโรงแรมใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใชแวิธีการโดยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามซ่ึงใชแสูตรการหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค ค่าขแอมูลที่ไดแจะตแองเท่ากับหรือ
มากกว่า 0.7 (ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย, มนวิกา ผดุงสิทธิ์, และนภดล ร่มโพธิ์, 2555, น. 105) 
 3. การวิเคราะห์ขแอมูลการวิจัย 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเขแาพักโรงแรมขนาดกลางของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา สถิติที่ใชแในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ค่ารแอยละ และ
ค่าเฉลี่ย 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. การวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในการตัดสินใจเขแาพักโรงแรมขนาด
กลางในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลของการวิเคราะห์สามารถอธิบายไดแดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ขแอมูลจ าแนกจากระยะเวลาในการเขแาพักต่อครั้ง 

ระยะเวลาในการเข้าพักต่อครั้ง จ้านวน ร้อยละ 

1-2 คืน 255 63.8 
3-4 คืน 93 23.3 
5-6 คืน 34 8.5 
7-8 คืน 12 3.0 
9-10 คืน 2 0.5 
มากกว่า 10 คืน 4 1.0 
รวม 400 100.0 

  
 จากตารางที่ 1 ระยะเวลาในการเขแาพักต่อครั้ง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเชียที่เขแามา

พักโรงแรมขนาดกลางในอ าเภอหาดใหญ่ ส่วนใหญ่เขแาพัก 1-2 คืน จ านวน 255 คน คิดเป็นรแอยละ 
63.8 รองลงมาเขแาพัก 3-4 คืน จ านวน 93 คน คิดเป็นรแอยละ 23.3 และเขแาพัก 5-6 คืน จ านวน 34 
คน คิดเป็นรแอยละ 8.5 ตามล าดับ 
 ซึ่งการที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียตัดสินใจใชแระยะเวลาในการเขแาพักเพียง 1 -2 คืน 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกลุ่มนีเ้ตรียมงบประมาณค่าใชแจ่ายในการเดินทางไวแจ ากัด เดินทาง
มาเที่ยวในวันศุกร์-อาทิตย์ เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ จึงมีผลรายไดแต่อโรงแรมขนาดกลางในอ าเภอ
หาดใหญ่ที่ไม่เพ่ิมมากข้ึน 
  
ตารางท่ี 2 จ านวนและรแอยละของขแอมูลจ าแนกจากบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเขแาพักโรงแรม 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรม  จ้านวน ร้อยละ 

ตัวท่านเอง 56 14.0 

บุคคลในครอบครัว 165 41.3 

เพ่ือน 142 35.5 

บริษัทน าเที่ยว 23 5.8 

บริษัทหรือท่ีท างาน 14 3.5 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่ 2 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเขแาพักโรงแรม พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
มาเลเชียที่เขแามาพักโรงแรมขนาดกลางในอ าเภอหาดใหญ่ ส่วนใหญ่บุคคลในครอบครัว จ านวน 165 
คน คิดเป็นรแอยละ 41.3 รองลงมา เพ่ือน จ านวน 142 คน คิดเป็นรแอยละ 35.5 และตัวเอง จ านวน 
56 คน คิดเป็นรแอยละ 14.0 ตามล าดับ 
 ผลการวิจัยพบว่า เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมมาเที่ยวในวันศุกร์-วันอาทิตย์ 
ซึ่งจะมากันทั้งครอบครัวเพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังนั้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเขแาพัก
โรงแรมคือ บุคคลในครอบครัว มากกว่าเพ่ือนตามตาราง ทั้งนี้เป็นพฤติกรรมลักษณะโดยตรงของชาว
มาเลเซียที่เดินทางมาทั้งครอบครัว 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนและรแอยละของขแอมูลจ าแนกจากประเภทหแองพัก 

 ประเภทห้องพัก จ้านวน ร้อยละ 

หแองชุด Suite 59 14.8 

หแองมาตรฐาน (เตียงเดี่ยว) 139 34.8 

หแองชุด Deluxe 86 21.5 

หแองมาตรฐาน (เตียงคู่) 116 29.0 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางที่ 3 ประเภทหแองพัก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเชียที่เขแามาพักโรงแรม
ขนาดกลางในอ าเภอหาดใหญ่ ส่วนใหญ่หแองมาตรฐาน (หแองเดี่ยว) จ านวน 139 คน คิดเป็นรแอยละ 
34.8 รองลงมา หแองมาตรฐาน (เตียงคู่) จ านวน 116 คน คิดเป็นรแอยละ 29.0 หแองชุด Deluxe 
จ านวน  86 คน คิดเป็นรแอยละ 21.5 และ หแองชุด Suite จ านวน 59 คน คิดเป็นรแอยละ 14.8 
 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่หแองพักแบบหแองมาตรฐาน เตียงเดี่ยว และหแองพักแบบหแอง
มาตรฐาน เตียงคู่ มีราคาหแองพักท่ีเท่ากัน นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจึงใหแความสนใจเลือกหแองพักแบบ
หแองมาตรฐาน เตียงเดี่ยวมากกว่า เพราะมากันท้ังครอบครัว นอกจากนีจ้ะไดแนอนแบบสบายๆ ดแวย 
  

ตารางท่ี 4 จ านวนและรแอยละของขแอมูลจ าแนกจากอัตราค่าหแองพักท่ีใชแบริการ 

อัตราค่าห้องพักที่ใช้บริการ จ้านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 50 ริงกิต 41 10.3 
51-100 ริงกิต 94 23.5 
101-150 ริงกิต 95 23.8 
151-200 ริงกิต 102 25.5 
201-250 ริงกิต 63 15.8 
มากกว่า 250 ริงกิตข้ึนไป 5 1.3 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่ 4 อัตราค่าหแองพักท่ีใชแบริการ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเชียที่เขแามาพัก
โรงแรมขนาดกลางในอ าเภอหาดใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 151-200 ริงกิต จ านวน 102 คน คิดเป็น
รแอยละ 25.5 รองลงมา 101-150 ริงกิต จ านวน 95 คน คิดเป็นรแอยละ และ 51-100 ริงกิต จ านวน 
23.5 ตามล าดับ 
 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนแนราคาหแองพักอยู่ระหว่าง      
151-200 ริงกิต ซึ่งจะเป็นราคาหแองพักระดับกลาง ทั้งนี้การเลือกเขแาพักในราคาที่กล่าวมาขแางตแน จะ
พอดีกับงบประมาณค่าใชแจ่ายในการเขแาพักโรงแรมที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียตั้งงบไวแ ซึ่งมีค่าใชแ จ่าย
ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 201-400 ริงกิต จะเพียงพอกับระยะเวลาในการเขแาพัก 1-2 คืนเท่านั้น 
 
ตารางท่ี 5 จ านวนและรแอยละของขแอมูลจ าแนกจากช่องทางการส ารองหแองพัก 

ช่องทางส้ารองห้องพัก  จ้านวน ร้อยละ 

โทรศัพท ์ 55 13.8 
โทรสาร 9 2.3 
อินเตอร์เน็ต 138 34.5 
บริษัทน าเที่ยว 137 34.3 
เว็บไซต์ของโรงแรม 54 13.5 
เฟสบุ๊ค 48 12.0 
เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 9 2.3 
อ่ืนๆ 9 2.3 

* ตอบมากกว่า 1 ขแอ 
 จากตารางที่ 5 ช่องทางการส ารองหแองพัก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเชียที่เขแามาพัก
โรงแรมขนาดกลางในอ าเภอหาดใหญ่ ส่วนใหญ่ใชแอินเตอร์เน็ต จ านวน 138 คน คิดเป็นรแอยละ 34.5 
รองลงมาบริษัทน าเที่ยว จ านวน 137 คน คิดเป็นรแอยละ 34.3 และเว็บไซต์ของโรงแรม จ านวน 54 
คน คิดเป็นรแอยละ 13.5 ตามล าดับ ส่วนอ่ืน ๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นรแอยละ 2.3 ไดแแก่ ติดต่อดแวย
ตัวเอง 
 ผลการวิจัยพบว่า เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมา เลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวใน          
อ าเภอหาดใหญ่เป็นครอบครัว จึงศึกษาขแอมูลของโรงแรมแต่ละโรงแรมก่อนที่นักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียจะเดินทางมาเขแาพักโรงแรมขนาดกลางในอ าเภอหาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีการส ารองหแองพักผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ 
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ตารางท่ี 6 จ านวนและรแอยละของขแอมูลจ าแนกจากงบประมาณเฉลี่ยในการเขแาพักแต่ละครั้ง 

งบประมาณเฉลี่ยในการเข้าพัก  จ้านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 200 ริงกิต 111 27.8 

201 - 400 ริงกิต 149 37.3 

401 - 600 ริงกิต 113 28.3 

มากกว่า 600 ริงกิต 27 6.8 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 6 งบประมาณเฉลี่ยในการเขแาพักแต่ละครั้ง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเชีย
ที่เขแามาพักโรงแรมขนาดกลางในอ าเภอหาดใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ที่ 201-400 ริงกิต จ านวน 149 คน คิด
เป็นรแอยละ 37.3 รองลงมา 401-600 ริงกิต จ านวน 113 คน คิดเป็นรแอยละ 28.3 ต่ ากว่า 200 ริงกิต 
จ านวน 111 คน คิดเป็นรแอยละ 27.8 และ มากกว่า 600 ริงกิต จ านวน 27 คน คิดเป็นรแอยละ 6.8 
 ผลการวิจัยพบว่า งบประมาณเฉลี่ยในการเขแาพักแต่ละครั้งส่วนใหญ่อยู่ที่ 201-400 ริง
กิต ซึ่งค่าใชแจ่ายที่ไดแเตรียมไวแเพียงพอกับช่วงระยะเวลาเขแาพักพอดี  ทั้งนี้รายไดแของชาวมาเลเซียต่อ
เดือนที่ไดแรับอยู่ประมาณ 2,000 ริงกิต ถือว่าฐานะทางรายไดแของชาวมาเลเซียอยู่ระดับปานกลาง  
ดังนั้นจากรายไดแที่ไดแรับ จึงมีงบประมาณค่าใชแจ่ายในแต่ละครั้งที่จ ากัด  
 
สรุปผลการวิจัย 
 นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมส ารองหแองพักโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก         
ชาวมาเลเซียเดินทางมาเท่ียวในอ าเภอหาดใหญ่เป็นครอบครัว ช่วงที่ชาวมาเลเซียชอบมามากที่สุด คือ 
วันศุกร์-วันอาทิตย์ ทั้งนี้นิยมจองหแองพักประเภทหแองมาตรฐานแบบเตียงเดี่ยว โดยเนแนอัตราค่า
หแองพักที่ 151-200 ริงกิต จะเป็นราคาหแองพักระดับกลาง เนื่องจากนักท่องเที่ยวเตรียมงบประมาณ
ในการใชแจ่ายค่าหแองพักในการเขแาพักแต่ละครั้งเพียง 201-400 ริงกิต เท่านั้น ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาใน
การพักอยู่อาศัยใชแเวลามากสุดประมาณ 1-2 คืน   
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ขแอเสนอแนะ 
  1.1 ทางโรงแรมขนาดกลางในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ควรจัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับราคา
หแองพักในช่วงวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เพ่ือนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาพักผ่อนในช่วงที่กล่าวไวแขแางตแน
เพ่ิมมากข้ึน  
  1.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีวิจัยเชิงคุณภาพในส่วนของผูแประกอบการเกี่ยวกับการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของโรงแรมต่อไป ในการ
ดึงดูดใหแนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเขแาพักโรงแรมขนาดกลางในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่เพ่ิมมากข้ึน 
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 2. การน าผลการวิจัยไปใชแประโยชน์  
  เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงแรมขนาดกลางตามแนวทาง
ส่วนผสมทางการตลาด 7P’s ใหแมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงตามความตแองการของนักท่องเที่ยว 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาวิจัยในหัวขแอ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเขแาพักโรงแรมขนาดกลางของ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในเขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ส าเร็จลุล่วงลงไดแดแวยความกรุณา
และอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผูแช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ดร.ฐานิฎฐ์ ทินนาม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ใหแค าแนะน า และ
ใหแความช่วยเหลือแกแไขขแอบกพร่องในงานวิจัยชิ้นนี้ เสร็จสมบูรณ์ไปดแวยดี ผูแวิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไวแ ณ ที่นี้ 
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ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน 

Implementation of Local Wisdom Learning Unit Integrated to ASEAN 
Essential Learning Development Model 

 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ1 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดสู่การพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียนของครูและสอบถามความ
คิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
สาระการเรียนรู้อาเซียนเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

การวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่ในโครงการวิจัยมีการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อและศาสนา และภูมิท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม ผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน พบว่าครูส่วนใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 มีความเห็นว่าหน่วยการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.06 มีความเห็นว่านักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในระดับปาน
กลาง และเห็นว่านักเรียนมีการน าความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอดประกอบอาชีพในระดับ
น้อย ในขณะที่ร้อยละ 35.29 มีความเห็นว่านักเรียนจะไม่มีการน าความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไป
ต่อยอดประกอบอาชีพ  ทั้งนี้ พบว่าร้อยละ 44.12 มีความเห็นว่านักเรียนเกิดจิตส านึกรักชุมชน 
ท้องถิ่น และมีจิตส านึกร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับปานกลาง และพบว่าร้อยละ 38.26  มี
ความเห็นว่านักเรียนจะเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับมาก และมีความเห็นว่านักเรียนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและอาเซียนได้ในระดับปานกลาง 

 
ค้าส้าคัญ : รูปแบบการพัฒนาหนว่ยการเรยีนรู้  สาระการเรียนรู้ภมูปิัญญาท้องถิ่น  บูรณาการสาระการเรยีนรู้

อาเซียน 

 
 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  
เบอร์โทรศัพท์ +6686-402-4936 อีเมล์ thipwimol.wan@gmail.com 
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Abstract 
 The study of local wisdom learning management of the teachers involving in 
research project and enhancing integrated to ASEAN essential learning, and study the 
result of using the local wisdom integrated to ASEAN learning management model are 
the purposes of this research. The research found that the local wisdom of religion 
and belief and local wisdom of tradition and rituals were most implemented.  

Teachers revealed that the result of using the local wisdom integrated to 
ASEAN learning management model could make students be understood and knew 
about the local knowledge in medium level (50.00 %). Students will have the 
opportunity to participate in their community in a medium level and could be able 
to apply the knowledge to earn a living in low level (47.06 %). Whereas 35.26 % of 
the teachers revealed that students could not apply the knowledge to earn a living. 
Besides, 44.12 % of the teachers thought in conscious students will be love their 
local community and participated in local wisdom preservation in medium level.  

However 38.26 % of the teachers thought students will be valued their local 
wisdom in high level and revealed that the students could be able to adjust 
themselves to the changing situation occurred in their community and ASEAN in 
medium level. 

 
Keywords : learning unit development,  local wisdom learning essential learning, 

integrated to ASEAN essential learning 
 
บทน้า 

การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้า
เสรีอาเซียน ซึ่งมุ่งหวังที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  อันมีองค์ประกอบ
ส าคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน  โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน 
แรงงานฝีมือ อย่างเสรีและมีการลงทุนที่เสรีมากขึ้น เพ่ือขยายขีดความ สามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น 
โดยมุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน  และส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาเซียนเข้ากับประชาคมโลก จากสภาวการณ์ที่กล่าวมา ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งจัดว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุดของประเทศ เครื่องมือส าคัญในการเตรียมทรัพยากร
มนุษย์ คือ การศึกษา  ดังนั้นการจัดการศึกษาในทุกระดับ จึงจ าเป็นต้องสร้างความตระหนักให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่จ าต้องเน้นการเตรียมบุคคลเพ่ือรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
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ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เ สมือนพ่ีเลี้ยง
ให้กับสถานศึกษาในพ้ืนที่  เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงสนใจศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในโรงเรียนน าร่องสู่ประชาคม
อาเซียน โดยใช้วิธีวิจัยกรณีศึกษาเชิงพ้ืนที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
จากผลการวิจัยพบว่า สามารถออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการสู่อาเซียนในรายวิชาพ้ืนฐาน   2) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการสู่อาเซียนในรายวิชาเพ่ิมเติม 3) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการสู่อาเซียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
ชุมนุม/กิจกรรมชมรม และ 4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการสู่
อาเซียนในลักษณะโครงการพิเศษ (ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ, 2555. น.139-140)  

จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการขยายผลการวิจัยสู่โรงเรียนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดังนั้นจึงสนใจท าการศึกษาวิจัย
เชิงพ้ืนที่ โดยศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
สาระการเรียนรู้อาเซียน ในรายวิชาของครูที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูที่เข้าร่วม
โครงการวิจัย 
 2.  เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้
อาเซียนของครูที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 3.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
สาระการเรียนรู้อาเซียนของครูที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1.  ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และสมุทรปราการ 
 2.  กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และสมุทรปราการ จ านวน 34 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

3.  ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่   



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

512 
 

     3.1  สภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูในโครงการ 
     3.2  ผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน 

      3.3  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระ
การเรียนรู้อาเซียน  
 
ระยะเวลาที่ศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการศึกษา 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1  การศึกษาสภาพการในการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู
ที่เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ระยะที่ 2  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้
อาเซียน ด าเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 
 ระยะที่ 3  การประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน ด าเนินการระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                                               
 1. แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. แบบประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้
อาเซียน 
 3. แ  สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู 
  จากการศึกษาสภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของครูในโครงการ 

ปรากฏผล ดังตารางที่ 1 



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

513 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

  
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ครูส่วนใหญ่มีการด าเนินการจัดการเรียนรู้
ได้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและ
พิธีกรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนละสองครั้ง ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่มีการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน  

 
 2. ผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้
อาเซียน 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียนในการวิจัยครั้งนี้ 
มี 34 หน่วยการเรียนรู้  โดยมีองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

1)  ชื่อหน่วย  
2)  ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3)  ระดับชั้น 
4)  ผังความคิดประจ าหน่วย 
5)  มาตรฐานการเรียนรู้ 
6)  ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
7)  สาระการเรียนรู้  
8)  เวลาเรียน 
9)  กิจกรรมการเรียนรู้ 
10)  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
11)  การวัดและประเมินผล 
12)  แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงชื่อหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน 
คนที ่ สถานศึกษา ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ประเภทภูมิปัญญา 

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ชาแสนหอม   8 
2 วิทยาลัยเกวลินเทคโนโลยบีริหารธรุกิจ กุ้งต้มเหยียดบ้านสาขลา  4 
3 โรงเรียนส าเร็จวิทยา สามทักษะประทับจิตพัฒนา

แนวคิดท้องถิ่น  
10 

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิชยการปราจีนบุร ี พืชสมุนไพร  8 
5 โรงเรียนร่มไม ้ ข้าวหลามอร่อย  4 
6 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา พัทยาน่าเที่ยว  6 
7 โรงเรียนศึกษาสรรค ์ ตะกร้อจากใบมะพร้าว  9 
8 โรงเรียนชุมชนพัฒนา เห็ดนางฟ้า  4 
9 โรงเรียนดาราจรสั บางคล้าแสนสุข  6 
10 โรงเรียนมารีวิทยส์ัตหบี เชียงแสนเมืองน่าอยู่  6 
11 โรงเรียนมารีวิทยส์ัตหบี ล าปลายมาศบ้านเอ๋ง  6 
12 โรงเรียนมารีวิทยส์ัตหบี เต่าทะเลสตัหีบ  10 
13 โรงเรียนมารีวิทยส์ัตหบี สัตหีบหรรษา  6 
14 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา Bangkhla Floating Market  10 
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ครกดี ครกหิน อ่างศลิา  9 
16 โรงเรียนเชิดเจมิศิลป ์ ดินบ้านเรา  9 
17 โรงเรียนนันทนวิทย ์ น้ าพริก  4 
18 โรงเรียนอนันต์วิทยา เรารักพนมสารคาม  6 
19 โรงเรียนสามมุกครสิเตียน ชลบุรีถิ่นบ้านเรา  6 
20 โรงเรียนวุฒินันท์ เมืองระยองน่าอยู่  10 
21 โรงเรียนพร้อม ตลาดคลองสวน 100 ปี  10 
22 โรงเรียนส าเร็จวิทยา อรัญประเทศเขตแดนไทย  10 
23 โรงเรียนส าเร็จวิทยา Amazing Aranyaprathet  10 
24 โรงเรียนธนพรวิทยา มะพร้าวสารพัดประโยชน์  4 
25 โรงเรียนพวงคราม อักษรไทย  6 
26 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี ป่าชายเลน แหล่งชีวิต  10 
27 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี บางปะกงสายน้ าบ้านเรา  10 
28 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย บางพลีบ้านเรา  10 
29 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว หุ่นกระบอก  3 
30 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว เครื่องจักสานไทย  9 



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

515 
 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

คนที ่ สถานศึกษา ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ประเภทภูมิ
ปัญญา 

31 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว เสียงพิณจากอาเซียน  3 
32 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร เสื่อกก  9 
33 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา ฉันคือกะป ิ 4 
34 วิทยาลัยเกวลินเทคโนโลยบีริหารธรุกิจ ของดีหมี่โคราช  4 

 
 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ครูทั้ง 34 คนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นครูที่สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 27 สถาบันการศึกษา จาก 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้สามารถจ าแนกประเภท
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหน่วยการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนพัฒนาขึ้นได้ดังนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะ
พ้ืนบ้าน มีจ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพ้ืนบ้านจ านวน มี
จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม มีจ านวน 8 หน่วยการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพ้ืนบ้าน มีจ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐกรรม มีจ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีจ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการจัดระดับคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ 
 

ระดับคะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
n % n % n % n % 

40 – 48 34 100 - - - - - - 
31 - 39 - - - - - - - - 
21 - 30 - - - - - - - - 
12 - 20 - - - - - - - - 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 34 หน่วยการเรียนรู้ม ี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 40 – 48 คะแนน  

 
3) ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้

อาเซียน พบว่า ผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนจากความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่าครูส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
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50.00 มีความเห็นว่าหน่วยการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 47.06 มีความเห็นว่านักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในระดับปานกลาง 
และเห็นว่านักเรียนมีการน าความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอดประกอบอาชีพในระดับน้อย 
ในขณะที่ ร้อยละ 35.29 มีความเห็นว่านักเรียนจะไม่มีการน าความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อ
ยอดประกอบอาชีพ  ทั้งนี้ พบว่าร้อยละ 44.12 มีความเห็นว่านักเรียนเกิดจิตส านึกรักชุมชน ท้องถิ่น 
และมีจิตส านึกร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับปานกลาง และพบว่าร้อยละ 38.26  มีความเห็น
ว่านักเรียนจะเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับมาก และมีความเห็นว่านักเรียนสามารถปรับตัวเข้า
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นและอาเซียนได้ในระดับปานกลาง 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี้ 

1. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1 ที่ก าหนดไว้ว่า เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการ 
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนั้น ผลการวิจัยพบว่า ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีครูส่วนใหญ่มีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความเชื่อ
และศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม โดยพบว่าครูส่วนใหญ่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บ้างตามสมควรโดยเฉลี่ยภาคเรียนละสองครั้ง ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คิดเป็นร้อย
ละสูงที่สุดที่ไม่มีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้าน และ
รองลงมาได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน  

จากผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโดยธรรมชาติของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนนั้นสามารถบูรณาการเนื้อหาที่เป็นสาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอนได้แตกต่างกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นออกแบบ 10 
ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพ้ืนบ้าน 4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้าน 6) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้าน 8) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน 9) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐกรรม และ 10) ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งนี้ที่พบว่าครูผู้สอนส่วน
ใหญ่สามารถจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมบ้างตามสมควรโดยเฉลี่ยภาคเรียนละสองครั้ง  นั้นน่าจะเป็นเพราะภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทั้งสองประเภท เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรม และวิถีการด าเนินชีวิต
ของชาวไทยที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงท าให้การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งสอง
ประเภทเป็นการเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นปกติในทุกภาคการศึกษา ประกอบกับ
ปัจจุบันสถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นเองภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และประกอบกับความในพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ความว่า “ให้
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ”  
และ วรรคสอง ความว่า “ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์
ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” จาก มาตราที่ 27 วรรค 2 
จึงหมายถึง ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง โดยจัดท าและให้เรียกว่า สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งใน
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นได้หมายรวมถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ด้วยเหตุดังกล่าว จึงพบว่า การ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโครงการจึงมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นปรากฏ สอดคล้องกับการ ศึกษาของ มโน เขียนประสิทธิ์  (2547: บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษา การ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณี เข้าสู่สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่  1 
และช่วงชั้นที่ 2 ในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณีมาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตามล าดับ นอกจากนั้นยังพบผลการวิจัยของกรมวิชาการ  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ  2541 : 81)  เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2539  ที่ได้สรุปแนวทางการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการเรียนการ
สอนไว้ดังนี้  1) ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การเรียนการสอน ควรเป็นองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีส่วนของคุณธรรม  จริยธรรมสอดแทรกอยู่ด้วยและเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุข
ให้แก่ผู้เรียนและสังคมอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม  2) กระบวนการการเรียนการ
สอน ควรเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้สากลกับความรู้ท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นอิสระ  คิด
ได้หลายมุมและสรุปเป็นความรู้และประสบการณ์ท่ีจะใช้ในการด ารงชีวิต ส่วนผลการวิจัยที่สะท้อนว่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีคิดเป็นร้อยละสูงที่สุดที่ไม่มีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้าน และรองลงมาได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้านนั้น ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งสองประเภทมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาจขาดความ
คล่องตัวในการประยุกต์ใช้ เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งสองประเภทอาจเหมาะที่จะสอนในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องในหลักสูตร จึงมีครูจ านวนหนึ่งที่สะท้อนความคิดเห็นว่าไม่มีการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ 

1. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 ที่ก าหนดไว้ว่า เพ่ือศึกษาผลการพัฒนา 
หน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียนของครูที่ เข้าร่วม
โครงการวิจัย จากผลการวิจัยสามารถจ าแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหน่วยการเรียนรู้ที่
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ครูผู้สอนพัฒนาขึ้น จ านวน 6 ประเภท ได้แก่ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพ้ืนบ้าน มีจ านวน 
2 หน่วยการเรียนรู้ 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพ้ืนบ้านจ านวน มีจ านวน 7 หน่วย
การเรียนรู้ 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม มีจ านวน 8 หน่วยการเรียนรู้ 4) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพ้ืนบ้าน มีจ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับการประดิษฐกรรม มีจ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ และ 6) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีจ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ทั้ง 34 
หน่วยการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 มีองค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน มีเนื้อหาสาระในแผนถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
และเนื้อหาสาระ และมีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ทั้ งนี้ในภาพรวม
พบว่าหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 34 หน่วยการเรียนรู้มีระดับคุณภาพของการประเมินองค์ประกอบหน่วย
การเรียนรู้ในระดับดีมาก  

จากผลการวิจัยดังกล่าว เห็นได้ว่าหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูเป็นไปตาม
แนวทางท่ี 1 ถึงแนวทางท่ี 4 ของ กรมวิชาการ (2545) ที่ได้ให้แนวทางพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เป็น 5 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้อง
กับสภาพความต้องการของท้องถิ่น โดยไม่ท าให้จุดประสงค์ เนื้อหา คาบเวลาเรียน ของรายวิชา
พ้ืนฐานนั้นเปลี่ยนไป 2) การปรับหรือเพ่ิมรายละเอียดหัวข้อของเนื้อหา หมายถึง การปรับเนื้อหาด้วย
การลดหรือเพ่ิมปรับรายละเอียดของเนื้อหา โดยไม่ท าให้จุดประสงค์ คาบเวลาเรียน ของรายวิชา
พ้ืนฐานนั้นเปลี่ยนไป 3) การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน เป็นการเพ่ิมเติม ตัดทอน สื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่
เพ่ือความเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น โดยไม่ท าให้จุดประสงค์ คาบเวลาเรียน ของรายวิชาพ้ืนฐาน
นั้นเปลี่ยนไป 4) การจัดท าสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่ ท าได้โดยการจัดท าหนังสือเรียน คู่มือครู 
หนังสือเสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัด และเอกสารประกอบการเรียนการสอนขึ้นใช้ตามความ
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหา และสภาพท้องถิ่น และ 5) การจัดท าค าอธิบายรายวิชา
เพ่ิมเติมขึ้นใหม่ เป็นการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นทั้งรายวิชา แต่ไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน โดยพบว่าครูในโครงการมีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะที่ 1 ถึง 4 
โดยมิได้มีการจัดท ารายวิชาขึ้นใหม่แต่บูรณาการสาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปรับ
กิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนสอนให้สอดรับกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในกรณี
รายวิชาพ้ืนฐาน และสอดรับกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในกรณีที่เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนั้นจึงส่งผลให้
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ครูได้พัฒนาเป็นหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
สาระการเรียนรู้อาเซียน ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบข่ายของสาระ
การเรียนรู้ที่จัดให้แก่นักเรียนในแต่ละชั้นปี   

2. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ที่ก าหนดไว้ว่า เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียนของครูที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
มีประเด็นที่น่าสนใจในการน ามาอภิปรายดังนี้ 
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2.1  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากความคิดเห็นของครูผู้สอนที่น่าสนใจพบว่าครูส่วนใหญ่ มี
ความเห็นว่า นักเรียนมีการน าความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอดประกอบอาชีพในระดับน้อย 
นักเรียนจะเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับมาก และมีความเห็นว่านักเรียนสามารถปรับตัวเข้า
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นและอาเซียนได้ในระดับปานกลาง  

จากผลการวิจัยที่ว่านักเรียนมีการน าความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอดประกอบอาชีพ
ในระดับน้อย นั้นผู้วิจัยพบว่ามีความขัดแย้งกับผลการศึกษาของ บังอร ฝ่ายสัจจา (2546: บทคัดย่อ) 
ที่ได้ศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยพบว่า มีลักษณะการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอก
โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านการเป็นวิทยากร โดยน ามาใช้มากในกิจกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ และมีข้อเสนอแนะการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ได้แก่ สถานศึกษาควรรวบรวมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดท าท าเนียบภูมิปัญญา
และจัดอบรมให้ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีทักษะการ
ถ่ายทอดความรู้ จากผลการวิจัยที่ขัดแย้งกับผลการศึกษา ของบังอร  ฝ่ายสัจจา ที่กล่าวมานั้น อาจ
เป็นเพราะครูในโครงการทั้ง 34 คนไม่ได้เป็นครูที่สอนการศึกษานอกโรงเรียน เนื่องจากจุดมุ่งหมาย
หลักของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบก็เพ่ือพัฒนาคุณภาพของประชาชน
ให้สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนั้นประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามาใช้จัดการเรียนรู้จึงมักเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดสู่การประกอบอาชีพได้ ซึ่งต่างจากการเลือกประเภทภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของครูในโครงการที่พยายามเลือกประเภทภูมิปัญญาจากสาระการเรียนรู้ที่ถูกก าหนดใน
หลักสูตร ดังนั้นความสามารถที่ผู้เรียนจะน าภูมิปัญญาที่ได้ เรียนรู้ไปประกอบอาชีพจึงค่อนข้างเกิดได้
ในระดับน้อย  

ส่วนผลการวิจัยที่พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่า นักเรียนจะเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับมาก นั้นสอดคล้องกับผลการศึกษาส่วนหนึ่งของ ศิริมงคล ทนทอง. (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ส าหรับเด็กปฐมวัย อีกทั้งสอดคล้องกับที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541: 9-11) ได้สรุปความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างความภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย และ
จากผลการวิจัยที่ครูมีความเห็นว่านักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
และอาเซียนได้ในระดับปานกลาง นั้นน่าจะเป็นเพราะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียนเป็นเรื่องใหม่ส าหรับครูผู้สอน และหน่วยการ เรียนรู้ที่ได้
พัฒนาขึ้นยังมิได้น าไปศึกษาผลการใช้อย่างจริงจัง จึงท าให้มองเห็นว่าการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ใน
ลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นและอาเซียนได้ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่สะท้อนภาพความเห็นที่บอกถึงความไม่แน่ใจนักนั่นเอง 

 3.2 การน ารูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการ
เรียนรู้อาเซียนไปใช้เป็นฐานคิดในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลนั้น 
ครูผู้สอนมีความเห็นว่า ครูผู้สอนต้องเตรียมการสอน ในเรื่องการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การ
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ก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การคัดเลือกหรือสร้างสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
วัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ทั้งนี้ควรก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะปฏิบัติหรือ ทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่า หวงแหนและมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้สาระการเรียนรู้อาเซียน  จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลนั้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนรู้  เนื่องจากผู้สอนจ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกันของ
องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างสอดรับกัน ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่
ปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน (standard based curriculum) ท าให้ครูผู้สอน
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าต้องออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชา
เอง ตามหลักการของหลักสูตรที่ว่า มีความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายแต่มีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ  จากการศึกษาของ นิตยา บุตรศรี (2542: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมา
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และด้านการประกอบอาชีพ มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นในลักษณะของการปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชา การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมเสริมโดยด าเนินการในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  กลุ่มการงานและพ้ืนฐาน
อาชีพในระดับประถมศึกษาและกลุ่มวิชาการงานและอาชีพในระดับมัธยมศึกษา การน าภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาใช้ในการปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชานั้น ครูผู้สอนด าเนินการโดยน าความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้านจากประสบการณ์เดิมของตน มาก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาวิชาและด าเนินการ
สอนเอง ในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนใช้วิธีมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาหรือ
รวบรวมความรู้จากผู้รู้ในท้องถิ่น แล้วน าข้อมูลที่ได้มาอภิปราย และสรุปร่วมกันในชั้นเรียน การให้
นักเรียนศึกษากับผู้รู้โดยการเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียน  ส าหรับการจัด
กิจกรรมเสริม ครูผู้สอนด าเนินการโดยน านักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านใน
ท้องถิ่น ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน ได้แก่ ครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการน าภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ครูผู้สอนไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่มีในท้องถิ่น และครูผู้สอนมีงานในหน้าที่มากจึงไม่มีเวลา หรือไม่คิดที่จะน าภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และผู้รู้ที่โรงเรียนเชิญมาถ่ายทอดความรู้ไม่มีทักษะใน
ด้านวิธีการสอนจึงเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ จะเห็นว่าจากผลการวิจัยในครั้งนี้และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องต่างก็สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่พบในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นการเตรียมบุคลากรให้มี
ความรู้ในเรื่องการบูรณาการสาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรจึงเป็น
สิ่งส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่ต่อยอดสู่การเรียนรู้สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนต่อไป 
และจากการน าเสนอของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541: 9 -11) ที่ได้สรุป
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างความ



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

521 
 

ภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย สามารถประยุกต์ค าสอนทางศาสนาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน และช่วยเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมกับยุคสมัย  

จากข้ออภิปรายผลการวิจัยที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทย ผ่านการเรียนหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้
อาเซียน จะช่วยส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ จากขอบข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ก้าวสู่การ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่เป็นสากลของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะ
เสริมสร้างโลกทัศน์ของความเป็นจริงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดความตระหนักถึงสภาพจริง ซึ่งจะ
น าพาให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าขององค์ความรู้
ทั้งท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การน ารูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการ
เรียนรู้อาเซียนไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลนั้น ครูผู้สอนควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเภทภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแต่ละประเภททั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสามารถวิเคราะห์และเลือกสาระการ
เรียนรู้เหล่านั้นเพื่อน ามาบูรณาการสู่การสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 2. ครูผู้สอนควรต้องมีความรู้และทักษะในการออกแบบหลักสูตร รวมถึงมีความรู้ 
ที่กว้างขวางเกี่ยวกับนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นด้านนวัตกรรมสื่อและวิธีการ
สอน ทั้งนี้เนื่องจากในการออกแบบการจัดการเรียนรู้นั้น ควรออกแบบในลักษณะหน่วยการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับรายวิชา ดังนั้นความรู้ในเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้สามารถบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยกับสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ครูผู้สอนควรต้องมีความรู้และทักษะในการแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ รวบรวมและเรียบ
เรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นต้นทุนองค์ความรู้ที่จะน าไปสู่ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 
 4. ครูผู้สอนควรต้องมีความรู้และทักษะในการออกแบบสื่อประกอบการเรียนรู้ทั้งประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  
 5. ครูผู้สอนควรต้องมีความรู้และทักษะในการออกแบบการวัดและการประเมินผลที่ตรงตาม
สภาพจริง และมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบวิธีการและผู้ประเมิน เพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะกับ
จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
 6. ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญโดยก าหนดคุณลักษณะในด้านการเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจุดประสงค์การเรียนรู้ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ 
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ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นทั้งมิติผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและ
มิติด้านการบริหารจัดการ 
 2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการ
เรียนรู้อาเซียนในระดับการศึกษาปฐมวัย 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเ พ่ือจัดท าคลัง/ธนาคารสาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของไทยและของประเทศในประชาคมอาเซียนส าหรับใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

Effects of 5E Instructional Model with Graphic Organizer Technique  
on Chemistry Analytical Thinking Ability of Grade 11 Students  

 

มนทิชา บัววรรณ1, นินนาท์  จันทร์สูรย์2 และนพเก้า  ณ พัทลุง 3 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ 1)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 26 คน  ด าเนินการทดลองศึกษากลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน-หลังการจัดการเรียนรู้  เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก จ านวน 6 แผน  2)  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาเคมี แบบปรนัย  4 ตัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
คูข่นาน โดยฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ และ
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5Eร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก  เป็น
แบบมาตราส่วนประมานค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ธ (Likert) จ านวน 20 ข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค้าส้าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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Abstract 

 The objective of this research were 1) to compare Analytical Thinking Ability 
of  grade 11 students before and after  using  5E  Instructional Model with Graphic 
Organizer Technique.  2) to determined student’s satisfaction with 5E Instructional 
Model with Graphic Organizer Technique. The sample included 26 of grade 11 
students attending Woranari Chaloem School Songkhla Province in the second 
semester of the 2014 academic year. The research was experimental with one group 
pretest-posttest design. The instrument  consisted of  1) 6 teaching plans based on 
5E Instructional Model with Graphic Organizer Technique on Chemistry. 2) a 30 item – 
multiple choice pre-test (4 choices) measuring  student’s analytical thinking abilities ; 
and a parallel  30 item – multiple choice post-test and 3) 20 item statements using 
the Likert-type 5 rating-scale to determine student’satisfaction with the learning of 
science subject. The date were analyzed by such statistics as arithmetic means, 
standard deviations  and  a  t – test. The research results were as follows,   1) grade 
11 students taught with 5E Instructional Model with Graphic Organizer Technique  
showed a higher score in the analysis thinking abilities post-test than in the pre-test 
at the .01 level of statistical significance. 2) grade 11 students through with 5E 
Instructional Model with Graphic Organizer Technique were satisfied with learning the 
science subject at the highest level. 
 
Keywords : 5E Instructional Model with Graphic Organizer Technique, Analytical Thinking Ability 
 

บทน้า 
 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในภาวการณ์ปัจจุบันมีความส าคัญในทุกระดับของ
วงการศึกษาไทยอย่างมาก (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2555, น. 2) โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็น
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้กับนักเรียน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเคมี พบกับสภาพปัญหาในชั้นเรียนคือ ปัญหาด้านการสื่อสารและ
น าเสนอข้อมูล และขาดการสรุปหรือจัดระบบความคิดจากการเรียน เมื่อให้นักเรียนเขียนแผนที่
ความคิด พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ลอกข้อความจากต ารา ลงในแผนที่ความคิด ซึ่งนักเรียนไม่ได้มีการใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ หรือจ าแนกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผลที่ตามมาคือ นักเรียนไม่ได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญคือ ผู้วิ จัยให้นักเรียนจ านวน 56 คน ท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบของบลูม เรื่องสมดุลเคมีและกรด-เบส 1 
ซ่ึงเป็นข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 แบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน พบว่า 
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จากคะแนนสอบมีนักเรียนที่สอบได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 10 คะแนน มีจ านวน 35 คน จากนักเรียน
ทั้งหมด 56 คน เมื่อคิดเป็นร้อยละ 62.50 ซึ่งหมายความว่า นักเ รียนโดยส่วนใหญ่ยังขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าจะต้องมีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ 
 ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้มี
โอกาสฝึกความคิด ฝึกทักษะ ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ (ภพ เลาหไพบูลย์ , 2542, น.156-157) และใน
การจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ นั้น เทคนิคที่ใช้ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้ ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆเพ่ิมขึ้น สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น เทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ในการรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ ท าให้สรุปเรื่องที่เรียนรู้
ได้เป็นอย่างดี และสามารถท าให้ผู้เรียน เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ (ละมัย วงค าแก้ว , 2555, น.4) 
จากงานวิจัยของ กรรณิการ์ กวางคีรี (2555, น. 265) ที่ได้มีการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์โดยจัดการเรียนรู้แบบ 5E เรื่องกรด–เบส พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยการลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่ข้อ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และครูควรส่งเสริมกระบวนการคิดให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น โดยการสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม การตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
พ้ืนฐานให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น โดยหากมีการน าการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนสรุปความเก่ียวข้อง ความสัมพันธ์กันของข้อความรู้นั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน
เป็นระบบ เข้าใจง่ายมากขึ้น และช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น (ละมัย  วงค าแก้ว, 
2555, น. 4)  
 จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาเคมี 3 เรื่อง กรด – เบส 2 เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5E เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เมื่อน ามาใช้ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก โดยผังกราฟิกที่น ามาใช้คือ ผังวีไดอะแกรมและผัง
ความคิด จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนได้ ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ มี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ไปแก้ปัญหาและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก  
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 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ5E 
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียน 
 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
แล้ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
วิธีการวิจัย 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา    
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 56 คน    
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ านวน 
1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 26 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2) เครื่องมือการวิจัย 
               2.1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก  จ านวน 6 แผน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IC) ทุกแผนเท่ากับ 1.00 
     2.2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน  ฉบับที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60–1.00 มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.23–0.67 มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.00–0.67 และ ฉบับที่ 2 เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่าง 0.60–1.00 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.33–0.67 มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.07–0.73 
เมื่อค านวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR-20  พบว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ฉบับก่อนเรียนมีค่าความเชื่อมั่น 0.92  หลังเรียนมีความเชื่อมั่น 0.96  2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
แบบมาตราส่วนประมานค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ธ (Likert) จ านวน 20 ข้อ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.60-1.00  และความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(α – Coefficient) มีค่า 0.85 
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 3) วิธีการด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  จ านวน 30 ข้อ 
จากนั้น ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกโดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 18 คาบ และทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 
จากนั้นจึงใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก จ านวน 20 ข้อ  
 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้ t-test แบบ Dependent และหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (ล้วน สายยศ และอังคณา     
สายยศ, 2543, น. 25-26) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก  

 

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่าง 
t 
 

 
S.D. 

 
S.D. 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

1. การวิเคราะห์
ความส าคญั 

10 2.16 1.38 6.04 1.25 3.88 12.93 14.82** 

2. การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ 

10 2.69 1.67 6.27 1.48 3.58 11.93 9.70** 

3. การวิเคราะห์
หลักการ 

10 2.96 1.54 6.69 1.35 3.73 12.43 12.81** 

รวม 30 7.81 2.61 19.00 2.69 11.19 37.30 21.30** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก  มคีะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน (      19.00 และ S.D. 2.69 ) สูงกว่า
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ก่อนเรียน (    7.81 และ S.D. 2.61 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลต่างคะแนนคิด
เป็นร้อยละ 37.30 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เป็นกิจกรรมที่
จะท าให้นักเรียนพยายามสร้างความรู้ใหม่โดยอาศัยฐานความรู้เดิม และเป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ 
โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (อาภา ธัญญะศิริกุล, 2552) นั่นคือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเมื่อน ามาใช้ร่วมกับผังวีไดอะแกรม ซึ่งเป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ทฤษฎีกับวิธีการ ความคิดกับการสังเกต และวิธีเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างกิจกรรมการทดลองกับ
เนื้อหาในต าราเรียน และ ผังความคิดซึ่งเป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ของสาระ หรือความคิดต่างๆ ให้
เห็นเป็นโครงสร้างในภาพรวม (ทิศนา แขมมณี, 2556) ท าให้ผู้เรียนได้มีการน าข้อมูลต่างๆ มา
วิเคราะห์ แยกแยะ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันและน าเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆตามความต้องการ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮาลัก (Haluk, 2009) ได้มีการใช้ผังความคิดในเรื่องกรด – เบส เพ่ือ
ส่งเสริมการท าปฏิบัติการของนักเรียนชาวตุรกี พบว่า ผังความคิดช่วยให้การเชื่อมโยงแนวความคิด
ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของละมัย วงค าแก้ว (2555) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับผังกราฟิก
รูปแบบต่าง ๆ พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ การใช้ผังกราฟิกในการจัดการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนได้มีการ
เชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และส่งผลให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ 
 
ตารางที่ 2   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจของ     
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
 

 
จากตารางที่ 2 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (     4.58 และ S.D. 0.50 ) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอน อีกทั้งยังมีการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองต่างๆ ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

รายการประเมินผล  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านสาระการเรียนรู ้ 4.57 0.52 มากที่สุด 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 4.59 0.49 มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล 4.58 0.50 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.58 0.50 มากที่สุด 
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ของทัศนีย์ สร้างดี (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับผังความคิด 
และพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยที่พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาเคมีสูงขึ้น อีกทั้ง 
นักเรียนยังมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดอีกด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สรุปได้ดังนี้  คือ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยขั้นต่อไปควรมีการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิกกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ระดับชั้น ชนิดผังกราฟิก การวัดทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ เป็นต้น 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ทีม่ีต่อความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     

The Effects of 7E Learning Cycle Model with Concept Mapping on 
Analytical Thinking Analytical Ability on Hydrocarbon Compound        

of Grade 12 Students 
 

สุวิมล  นิ่มดวง1, นินนาท์  จันทร์สูรย์2 และนพเก้า  ณ พัทลุง3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ และ 
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ การวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีแบบแผนงานการวิจัยแบบทดลองหนึ่งกลุ่มโดยการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนพัทลุง จังหวัด
พัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ จ านวน 6 
แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ มีลักษณะแบบมาตรส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องประกอบไฮโดรคาร์บอน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น, ผังมโนทัศน์, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 
1 นิสิตปรญิญาโท หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ เบอร์โทรศัพท์ +6684-198-0020 อีเมลล์ koychem38@gmail.com 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to compare the analytical thinking 
ability of the students Grade 6 by using 7E learning cycle model with concept 
mapping between before and after and 2) to determine student’s satisfaction with 7E 
learning cycle model with concept mapping. The research was per-experimental with 
one group pretest-posttest design. Research sample comprised of 44 Grade 6 
Students attending in second semester of the academic year 2014 at Phatthalung 
School Phatthalung Province. The instrument consisted of 1) 8 teaching plans based 
on 7E learning cycle model with concept mapping topic Hydrocarbon Compound, 2) 
a 30 item-multiple choice pre-test (4 choices) measuring student’s analysis thinking 
abilities; and a parallel 30 item-multiple choice post-test, 3) 15 item statements using 
the  Likert-type 5 rating-scale to determine student’s satisfaction with 7E learning 
cycle model with concept mapping. The data were analyzed by such statistics as 
arithmetic means, standard deviations and a t-test. The results indicated: 1) The 
analytical thinking ability of the students was higher than before using 7E learning 
cycle model with concept mapping at .01 level of statistical significance. 2) The 
students learned using 7E learning cycle model with concept mapping had 
satisfaction in learning at a high level. 

Keywords : 7E Learning Cycle Model, Concept Mapping, Analytical Thinking Ability 
 

บทน า 
ปัจจุบันมีการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาว่าต้องยึดหลักให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถ

ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ กล่าวคือ นักเรียนสามารถ
สร้างความรู้เองได้หากได้รับการฝึกฝนให้รู ้วิธีการเรียนรู้ ฝึกทักษะกระบวนการคิด ระดับสูง การ
เผชิญสถานการณ์ปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนควรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ
และการประยุกต์ความรู้ไปชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรียนส าคัญที่สุด (จ าเริญ  จิตรแสง, 2543, น.37) การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์มี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียน และยังเป็นวิชาที่มีกระบวนการและขั้นตอนใน
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การศึกษาอย่างเป็นระบบมีความซับซ้อน นักเรียนจ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดขึ้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ 
การคิดวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554, น.32) 
และจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนกับกลุ่มประชากรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่
ผ่านมา พบว่าคะแนนสอบของนักเรียนร้อยละ 20.70 มีคะแนนสอบต่ ากว่า 60 คะแนน คิดจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยได้พิจารณาข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาคที่เป็นข้อสอบ
ประเภทคิดวิเคราะห์ พบว่าคะแนนสอบของนักเรียนร้อยละ 62.55 มีคะแนนสอบต่ ากว่า 60 คะแนน 
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร จึง
ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนสอบอยู่ในระดับต่ าและจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ต่ าอีกด้วย ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ และเป็นไปตามขั้นตอนของการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ซ่ึงวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นให้นักเรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry Approch) ซึ่งต้องอาศัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ด้วยตนเอง (จิดารัตน์ แก้วพิกุล, 2554, น.26) โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าองค์ความรู้
นั้นไปใช้ต่อไปได ้นอกจากนี้ได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าการน าเทคนิคผังมโนทัศน์
มาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้มี
การฝึกและพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร้างความรู้ การสรุปและการน าเสนอแนวคิดหลักได้
ด้วยตนเอง เพราะโครงสร้างผังมโนทัศน์เป็นการรวมความรู้ต่าง ๆ มาจัดการอย่างมีระบบ ท าให้
นักเรียนสามารถอ่านผังมโนทัศน์ได้เข้าใจเรื่องท่ีน าเสนอได้รวดเร็วและง่ายกว่าการอ่านค าอธิบายหรือ
ค าบรรยายสรุป อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทางด้านทักษะการเขียนสรุปความซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวที่ได้รับรู้จากการเรียนในห้องหรือการอ่านด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น  (จริยา ขุน
เศรษฐ์, 2551, น.4) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับ         
ผังมโนทัศน์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านการกระตุ้นและส่งเสริมของครูให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ มีความสงสัยเกิดค าถาม
ในสิ่งต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้  ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์
องค์ความรู้มาใช้เพ่ือแก้ปัญหา โดยน าองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นมาสรุปเป็นความความคิดรวบยอดหรือ
มโนทัศน์ เพ่ือช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์    เรื่อง

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์    เรื่อง

ประกอบไฮโดรคาร์บอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพัทลุง 

อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จ านวน 2 ห้อง เป็นจ านวนนักเรียน 87 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพัทลุง 

อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จ านวน 1 ห้อง เป็นจ านวนนักเรียน 44 คน ที่ได้จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน จ านวน 6 แผน (ตารางที่ 1) ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency 
หรือ IC) เท่ากับ 0.80 - 1.00  

 

ตารางท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี เร่ือง จ านวน (ชั่วโมง) 

1 การสร้างพันธะของคาร์บอน 3 
2 สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคารบ์อน 3 
3 สารประกอบแอลเคน 3 
4 สารประกอบแอลคีน 3 
5 สารประกอบแอลไคน์ 3 
6 สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 3 
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 รวม 18 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.80–1.00 จากผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ฉบับก่อนเรียน มีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.30-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.23-0.62 และฉบับหลังเรียน มีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.30-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.32-0.75 และเมื่อน าแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ฉบับก่อนเรียนและหลังเรียนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น KR-20 พบว่ามีความ
เชื่อมั่น 0.70 และ 0.76 ตามล าดับ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ จ านวน 15 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนดระดับคุณภาพ 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามความ
พึงพอใจมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.80–1.00 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.84 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ฉบับที่ 1 จ านวน 30 ข้อ  
 2. ด าเนินการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับ
ผังมโนทัศน์ เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน จ านวน 6 แผน เวลา 18 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557  
 3. ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ฉบับที่ 2 จ านวน 30 ข้อ  
 4. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ จ านวน 15 ข้อ  
 5. น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบและแบบสอบถามไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
  

ตารางท่ี 2  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน  

t 
  S.D.     S.D. 

การวิเคราะห์ความส าคัญ 10 3.27 1.17 5.75 1.51 10.14** 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 10 3.45 1.47 7.50 1.47 15.56** 

การวิเคราะห์หลักการ 10 3.98 1.37 7.36 1.70 13.54** 
รวม 30 10.70 2.52 20.61 2.89 27.32** 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ      
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ พบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียน (  20.61 และ S.D. 2.89) สูงกว่าก่อนเรียน (  10.70 และ  S.D. 2.52) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งมีการกระตุ้นและฝึกกระบวนการคิดให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
การสร้างผังมโนทัศน์นั้นช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างมโนทัศน์เดิมของนักเรียน
กับมโนทัศน์ใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2546, น.40) กล่าวถึงผังมโนทัศน์ว่า การสร้างผังมโนทัศน์เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ  มา
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยน าความรู้มาก าหนดเป็นมโนทัศน์หลักและมโนทัศน์ย่อย แล้วน ามโนทัศน์
เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกันอย่างมีความหมาย และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างมโนทัศน์เดิมของ
นักเรียนกับมโนทัศน์ใหม่เข้าด้วยกันด้วยตัวเอง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ที่ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับธัญชนก  โหน่งกดหลด (2554) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 อีกทั้งสอดคล้องกับอาร์ม  โพธิ์พัฒน์ (2550) ที่พบว่าการใช้ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผัง
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มโนทัศน์สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ โดยคะแนนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน ์
  
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

 

           จากตารางที่ 3 พบว่าในภาพรวมนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  4.43 และ S.D. 0.63) เนื่องจากนักเรียนได้
มีส่วนร่วมในขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการ
กระตุ้นและส่งเสริมของครู ท าให้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ โดยน าองค์ความรู้
ที่ได้รับนั้นมาสรุปเป็นความความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ เพ่ือที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งผลท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรนันท์  จันทยุทธ (2554) ที่ศึกษาผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องพันธะเคมีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับแบบปกติ  พบว่านักเรียนที่เรียนแบบ   
วัฏการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องพันธะเคมี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
แบบปกติ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์     

เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์     

เรื่องประกอบไฮโดรคาร์บอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

รายการ     S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 4.39 0.65 มาก 

ด้านสาระและสื่อการเรียนรู ้ 4.50 0.61 มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล 4.40 0.66 มาก 

เฉลี่ย 4.43 0.63 มาก 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ มุ่งเน้นให้

นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นครูจะต้องค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานและประสบการณ์เดิมของนักเรียน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่จะ
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง 
 2. การจัดกิจกรรมในขั้นที่ให้นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์ ครูผู้สอนควรมีการอธิบายความหมาย 
องค์ประกอบ ประโยชน์ และตัวอย่างของผังมโนทัศน์ พร้อมทั้งบอกเกณฑ์การประเมินผลของ         
ผังมโนทัศน์ให้ชัดเจนก่อนหน้าที่จะมีการจัดการเรียนการสอน 

3. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืน ๆ เช่น การคิดเชิงมโนทัศน์ การแก้ปัญหา ความคงทนใน
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ 
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การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพื่อการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง1 สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
The Development of an Integrated  Local Learning Unit on Making Local 

Tea House for  Matthayom 1-3 Kholotanyong  School  under  Pattani 
Primary Educational Service Area Office  1 

 
รุสบีต๊ะห์  สะมีแล1 

 
บทคัดย่อ 

 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้

ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครองและนักเรียน 2) สร้างและหาคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการเรื่อง การท้า
ร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 3) ทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการเรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการ
เรียนรู้ 3.1 ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยพิจารณาจาก ความรู้ ทักษะปฏิบัติ 3.2 ) 
ความคิดเห็นที่มีต่อวิถีชีวิตการเข้าร้านน้้าชาและการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2557 จ้านวน  20  คน โดยการสุ่มแบบกลุ่มมา 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น
แบบบูรณาการ แบบส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของวิถีชีวิตท้องถิ่นการเข้าร้านน้้าชาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น
แบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หน่วยการ
เรียนรู้  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  แบบประเมินผลการท้างานกลุ่ม   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านความรู้และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อวิถีชีวิตการเข้าร้านน้้าชาและการเรียนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง

และนักเรียน เห็นว่า ทุกฝ่ายมีความต้องการให้มีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง 
การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและเห็นด้วยว่าให้มีการ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่นเพราะต้องการให้เด็กรุ่นหลังหันมาใส่ใจ
และสืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่นของตนเองเพราะปัจจุบันวิถีชีวิตต่าง ๆ ดั้งเดิมของท้องถิ่นจะหายไปค่อนข้างมาก
เพ่ือเป็นการปลูกฝังและอนุรักษ์ค่านิยมควรที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้โดย
การน้าเอาวิถีชีวิตมาเป็นส่วนหนึ่งในด้านการจัดการเรียนสอน 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพหน่วยการ
เรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.93 และมีค่าปุยแซงค์ (Puissance Measure) หรือค่า P.M เท่ากับ 10.26 แสดงว่า 
หลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก  3) ผลการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ พบว่า  ผล
การปฏิบัติงาน ผลการท้างานกลุ่ม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ของนักเรียน โดยภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.11, 80.90 และ 80.16  ตามล้าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก และนักเรียนมี
ความคิดเห็นที่มีต่อวิถีชีวิตการเข้าร้านน้้าชาและการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค้าส้าคัญ: หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ, ร้านน้้าชาเพื่อการเรียนรู้ 
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Abstract 
 

 The  purposes of this research  were 1) to study  basic  data  for  the  
development  of the integrated  local  learning  unit   on making  local  tea  house  for 
Matthayom  1-3  Kholotanyong  School from the director , the teachers , the member 
of school committee, the students ’s parents  and the students 2) to  make   the  
development  of the Integrated  Local  Learning  and  determine its quality 3) to study 
the  outcome of it by  the following : 3.1)  the student’s learning achievement based on 
the  outcome  of their work  performance  and of their group work  , and their learning 
achievement  concerning  knowledge , 3.2)  the opinion of students  on the way of life 
about  people go to the tea house and  the learning unit. The Samples were  20 
students  at  kholotanyong  school, Nongchik district, Pattani province in  the  2014 
academic year by class random method. The  research instruments were  the interview 
form on opinions  and desires  concerning  the development  of the  learning unit, the 
data  survey  form on way of life , the learning unit’s document , the lesson plans , the 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

542 
 

work  performance  assessment  form , the group-work  assessment  form, the test  of 
learning  achievement  concerning  knowledge, and the questionnaire  on the students 
’s opinion about the way of life and  learning unit. 
 The  findings were  as follows . 1) From the study of basic data ,the director , 

the teachers , the member of school committee, the students ’s parents  and the 
students  wanted the development  of an  integrated  local  learning  , they said that it 
was  lack of knowledge about way of life in the past . In the present, the youths are 
neglect  to conserve about  local culture. To making curriculum is the way to 
indoctrinate  the children by learning.2) From the quality check  by experts of the 
learning unit, it was found that the quality was appropriate at very good level with  an 
average correspondence  index  0.93. and it had Puissance Measure or P.M. was  average 
score 10.26  that meant  the learning unit was high quality 3) The outcome  of work  
performance  and of group work as well as the students ’s learning achievement  
concerning  knowledge  as a whole  showed averages score 80.11, 80.90  and 80.16 
percents  which  passed  the criterion at  a  very good level. The opinions of student on  
the way of life and  learning unit  as a whole was  at the very good level. 
Keywords : The integrated local learning unit, Local tea house  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

543 
 

บทน้า 
            ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีอิทธิพลและบทบาทส้าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศมากขึ้น ในการจัดการศึกษาจึงจ้าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถานศึกษาต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะทางกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นการฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ท้าเป็น โดยมีการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระ
ความรู้ทางด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษายังมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดท้าสาระหลักสูตรและสาระ เพ่ิมเติมในส่วนที่เป็น
ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและ
ความหลากหลายในการปฏิบัติ (กิตติพศ  ศิริสูตร, 2537 : 52) 
  ระบบการศึกษาของไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด อย่างไรก็ตามควรให้ความส้าคัญกับความรู้ของ

ชุมชน ทุนชุมชนที่มีอยู่ ทั้งทุนมนุษย์ คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ทุนทางปัญญา คือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้สืบ
ทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนั้น จะต้องมีแนวทางการปรับใช้และประยุกต์ให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น มีการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน
ในชุมชน และที่ส้าคัญควรมีการเสริมสร้างจิตส้านึก ให้เกิดความหวงแหนในบ้านเกิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งการปลูกฝังจิตส้านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้ กับนักเรียนด้วย มิใช่
เรียนเพ่ือให้เป็นคนเก่ง คนฉลาดอย่างเดียวเท่านั้น (กรมวิชาการ, 2536 : 16) 
 ในขณะที่นักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในประเด็นการก้าหนดเนื้อหาและกิจกรรมไว้

อย่างกว้าง ๆ นั้น ได้ให้ความเห็นต่างไปจากแนวทางต่าง ๆ ไว้ดังนี้ เนื่องจากหลักสูตรแม่บทถูกพัฒนาขึ้น
โดยฝ่ายสร้างหลักสูตร ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชื่อ ค่านิยม ความคาดหวัง และอุดมการณ์ที่ต่างไปจาก
ฝ่ายปฏิบัตินั่น ก็คือ ครู นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านในชุมชน ท้าให้สิ่งที่ก้าหนด ไว้ในหลักสูตรไม่
สามารถเข้าถึงวิถีชีวิต และอุดมการณ์ของผู้รับและผู้น้าหลักสูตรไปใช้ได้ หลักสูตรแม่บทจึงเป็นสิ่งที่
แปลกปลอมไปจากวิถีการด้าเนินชีวิตของกลุ่มผู้ปฏิบัติ ท้าให้ผู้ปฏิบัติมองไม่เห็นประโยชน์ ไม่สามารถรับรู้
ถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตรได้ชัดเจน เป็นผลให้ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ถูกถ่ายทอดให้ผู้เรียนไม่
สามารถท้าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และท้าความเข้าใจเชื่อมโยงสิ่งที่แปลกปลอมกับสิ่งที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากครอบครัวและชุมชนได้จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าค่านิยม ความเชื่อ ความ
คาดหวัง และอุดมการณ์ที่ต่างกันของคนในท้องถิ่น กับผู้สร้างหลักสูตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แนวคิดที่ว่า
คนในท้องถิ่นกับคนในสังคมเมือง มีปรัชญาการศึกษาที่ต่างกัน (ส้าลี  ทองธิว, 2544 : 77-78) โดยภาพรวม
แล้ว ปรัชญาการศึกษาของท้องถิ่นกับปรัชญาการศึกษาโดยทั่วไปที่ถูกก้าหนดเป็นกรอบในการจัดการศึกษา
ให้กับคนส่วนใหญ่ ในสังคมเมืองจะเน้นที่ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติเช่นเดียวกัน แต่ทว่า แนวคิด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแตกต่างกัน ปรัชญาการศึกษาส้าหรับท้องถิ่นมองว่าธรรมชาติเป็น
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ถิ่นที่อยู่ของคน ดังนั้น ทุกคนจึงต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ให้เกิดความสมดุล โดยใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
อย่างมีคุณค่า ขณะเดียว กันก็ต้องรักษาธรรมชาติไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ในขณะที่ปรัชญา
การศึกษาของคนเมืองกลับไม่ได้ใส่ใจการคงอยู่ของธรรมชาติมากเท่ากับการให้ความส้าคัญกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และให้ได้มากท่ีสุดตามที่ตลาดต้องการ (วิจิตรา  ใสยะ, 2543 : 18) 
 วิถีชีวิตของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชอบไปร้านน้้าชาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและจะ

ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนกล่าวได้ว่าการไปร้านน้้าชา ได้กลายเป็นอัตลักษณ์ของสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นไปเสียแล้ว ทุกหมู่บ้าน และทุกซอกของชุมชนจะมีร้านน้้าชาอยู่ไม่มากก็น้อย ร้านน้้าชา
เหล่านั้นจะเป็นที่พบปะและพูดคุยของคนในท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางของการกระจายข่าวต่าง  ๆ เรียกได้ว่า 
เป็นสถาบันอย่างไม่เป็นทางการของชุมชนในการระดมความคิดของคนในท้องถิ่น แต่เยาวชนไม่ได้ให้
ความส้าคัญว่าการไปร้านน้้าชาคือวีถีชีวิตท้องถิ่น เพราะการเปลี่ยนแปลงของการด้าเนินชีวิตสมัยใหม่ที่มี
ผลลัพธ์ออกเป็นสองทางทั้งทางบวกทางลบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างปฏิเสธไม่ได้  เมื่อพ้ืนที่ของวิถีชีวิตท้องถิ่นถูกแทนที่โดยวิถีสมัยใหม่จึงส่งผลให้เกิด
การท้าลายวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างไม่รู้สึกตัว  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส้านึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก และเข้า
มามีส่วนร่วมในการสืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น สถานศึกษาจึงมีบทบาทส้าคัญในการให้เยาวชนตระหนักและ
ให้ความส้าคัญในวิถีชีวิตท้องถิ่น 
  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดท้าหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว แต่ยังขาดเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาพ
ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ส่งผลให้นักเรียนขาดการตระหนักในเรื่องของวีถีชีวิตท้องถิ่นของตน  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จึงสนใจพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง จังหวัดปัตตานี เพ่ือสนองเจตนารมณ์ความต้องการของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
น้าความรู้เกี่ยวกับการด้ารงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท้างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท้างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการ
ท้างาน สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการพัฒนาพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง 

การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. สร้างและหาคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือ

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. ทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ โดย

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการเรื่อง การท้า
ร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้ง 3 ด้านคือ 
  3.1 ความรู้   
  3.2  ทักษะปฏิบัต ิ
  3.2 ความคิดเห็นต่อวิถีชีวิตการเข้าร้านน้้าชาและการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบ

บูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 1. สอบถามความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้าน

น้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน 
  1.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 1 คน คณะครูในโรงเรียน จ้านวน 4 คน 

โดยแบ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการจ้านวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จ้านวน 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ้านวน 2 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จ้านวน 3 คน ผู้ปกครอง จ้านวน 10 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 20 คน 
  1.2 ขอบเขตด้านเวลา ด้าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
  1.3 เครื่องมือการวิจัย 
   1.3.1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหน่วยการ

เรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ จ้านวน 3 ฉบับ ส้าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะครู 1 ฉบับ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 1 ฉบับ และนักเรียน 1 ฉบับ 
   1.3.2 แบบส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของวิถีชีวิตการเข้าร้านน้้าชาในการพัฒนาหน่วยการ

เรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ จ้านวน 1 ฉบับ 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 1. สร้างหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  1.1 ผู้วิจัยด้าเนินการสร้างหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชา

เพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยศึกษาองค์ประกอบของหน่วยการ
เรียนรู้ คือ คู่มือการใช้ ชื่อหน่วย ชื่อกลุ่มสาระ ระดับชั้น แผนผังความคิดประจ้าหน่วยและผังบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้ การก้าหนดเวลาเรียน กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาบูรณาการสาระภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย สาระท่ี 1 การด้ารงชีวิตและครอบครัว 
และสาระที่ 4 การอาชีพ โดยแยกตามหน่วยการเรียนรู้ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนระหว่าง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ศิลปะ 
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ภาพที่  1  ผังความคิดประจ้าหน่วยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 1.2  ผู้วิจัยจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (CIPPA Model) 7 ขั้นตอน  คือ ขั้น
ทบทวนความรู้เดิม  ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่   ขั้นการศึกษาท้าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม    ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม   ขั้นการสรุปและจัดระเบียบ
ความรู้   ขั้นการแสดงผลงานและข้ันประยุกต์ใช้ความรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

เรื่อง เรียนรู้ชาชัก  บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบูรณาการ เรื่อง  การท้าร้านน้า้ชาเพื่อการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

เวลา  3  ชั่วโมง     
 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ง4.1 มีทักษะที่จ้าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้ เทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาอาชีพมีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 มาตรฐาน ท2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
  ง4.1 ม.3/2  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
 ง4.1 ม.3/3   ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจ

ของตนเอง 
 ท2.1 ม.3/1   คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
 ท2.1 ม.3/4   เขียนย่อความ 
 ท2.1 ม.3/10   มีมารยาทในการเขียน 
สาระส้าคัญ 
 ชาชักเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของคนมลายูโดยชาชัก นั้นก็คือ การชงชาที่มีกรรมวิธีการ

ชงที่น่าตื่นตาไม่น้อย โดยผู้ชงจะใส่ส่วนผสมลงในกระบอกชงชา ผสมกับการโชว์ลีลาการเทชาจากที่สูงลง
ที่ต่้าอย่างไม่ขาดสาย (ลักษณะการเทชาจากที่สูงลงสู่ที่ต่้าเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าชาชัก) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. รู้และเข้าใจความเป็นมาของชาชัก 
 2. บอกวัตถุดิบในการท้าชาชักได้ถูกต้อง 
 3. ท้าชาชักได้ 
 4. ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
 - ความรู้ การท้าชาชัก  วัตถุดิบ อุปกรณ์และวิธีการท้าอย่างเป็นขั้นตอน 
 กระบวนการ (P) 
 - ทักษะปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม ลงมือปฏิบัติท้าชาชัก 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
 - เสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหา ลักษณะนิสัยในการท้างาน ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ังในการท้างาน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนวคิดการแบบซิปปาโมเดล (CIPPA Model) เทคนิคกลุ่มส้ารวจ (Group Investigation : GI) 
    
 ขั้นทบทวนความรู้เดิม 
 1. ครูแจกแบบแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนท้า 
 2. ครูแบ่งนักเรียนคละกัน ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
 3. ครูบอกจุดประสงค์ของบทเรียนและหลักการท้างานร่วมกัน 
 
 ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 
 4. ครูถามนักเรียนเรียนว่านักเรียนเคยกินชาหรือไม่ แล้วชาอะไรที่นักเรียนเคยกิน นักเรียนเคย

ลองท้าน้้าชาบ้างหรือไม่ 
 
 ขั้นการศึกษาท้าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
 5. ครูแจกใบความรู้ที่ 9 เรื่อง เรียนรู้ชาชัก ให้นักเรียนกลุ่มละ 5 ชุด ให้ศึกษาใบความรู้ 
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาในใบความรู้ เรื่องชาชัก ครูซักถามนักเรียนใน

ประเด็นต่างๆ ทั้งส่วนประกอบและการท้าชาชัก 
 
 ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 7. ครูน้าตัวอย่างวัตถุดิบในการท้าชาชัก เช่น ผงชา น้้าตาล นม ให้นักเรียนดูและอธิบายถึง

ส่วนประกอบ และวิธีการท้าชาชักให้นักเรียนฟังในกิจกรรมนี้นั กเรียนจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะ
ชั่วโมงต่อไปจะเริ่มลงมือปฏิบัติการท้าชาชัก 
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 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
 8. นักเรียนนั่งรวมกันตามกลุ่มเดิมของตนเอง ครูแบ่งส่วนประกอบการท้าชาชักและอุปกรณ์ในการ

ท้ากลุ่มละเท่าๆ กัน โดยนักเรียนในแต่ละกลุ่มต้องเป็นคนวางแผนเองว่าสมาชิกของตนมีหน้าที่อะไร  เช่น 
ต้มน้้า ล้างแก้ว เป็นต้น 
 9. จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือการท้าชาชักตามขั้นตอนที่ได้เรียนจากชั่วโมงที่แล้วจนเสร็จ

สิ้นการท้า 
 10. ครูแจกใบงานที่ 9 โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนวัตถุดิบ วิธีการท้าและประโยชน์ของชา

ชักมาพอสังเขปลงในใบงานเป็นความเรียง 
 

 ขั้นการแสดงผลงาน 
 11. ครูให้นักเรียนออกมาน้าเสนอสรุปผลการท้าชาชักภายในกลุ่มของตนเอง โดยอภิปรายถึง

กระบวนการท้างานกลุ่มพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและวิธีแก้ไขปัญหา 
 

 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
 12. ครูแจกแบบแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนท้าเป็นรายบุคคล 
 13. ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง 
 14. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินกิจกรรมกลุ่ม 
 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
 2. ใบความรู้ 
 3. ใบงาน 
 4. วัตถุดิบ 
 5. วัสดุ อุปกรณ์ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ วิธีการ เครื่องมือ 
1-3 การทดสอบ แบบทดสอบ 
4 การตรวจผลงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4 การสังเกต แบบประเมินผลการท้างานกลุ่ม 
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ใบความรู้ที่ 9 
 

ชาชัก 
 "Teh Tarik" หรือ "เตฮ์ ตาเระ" ส้าเนียงเสียงถิ่นมลายูที่เรียกขาน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ชาชัก” 

เป็นกระบวนการชงชานมให้เกิดฟองโดยไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี แต่มาจากสองแขนที่แข็งขัน สลับรับ- ส่ง
ส่วนผสมในกระบอกชงให้ตรงจังหวะ ตามแรงโน้มถ่วงของโลกให้กลายเป็น “ชา” (เตฮ์) ที่ถูก “ชักกะ
เย่อ” (ตาเระ) ที่มีรสละมุนของฟองนมตามแบบฉบับการชงชาที่พบในคาบสมุทรมลายู ไม่ปรากฏว่า
ประเทศใดเป็นต้นแบบในการชง "ชาชัก" แต่พบว่ามีร้านชาชักอยู่ทั่วไป ทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์และภาคใต้ของไทย 
ส่วนผสม  
 1. นมข้นหวาน  
 2. นมสด 
 3. ผงชา 
  4. น้้าชาเคี่ยว 
วิธีการชง : เมื่อใส่ส่วนผสมน้้าชาเคี่ยว นมสด นมข้นหวาน ตามสัดส่วนลงในกระบอกชา ซึ่งมี 2 

กระบอก ผู้ชงชาหรือชักชาจะถือกระบอกชาไว้ในมือทั้ง 2 ข้าง ๆ ละใบ จากนั้นจะเทชาจากมือบนสู่มือ
ล่าง เป็นการเทชากลับไป- กลับมาระหว่างมือทั้งสองข้าง โดยให้มือที่ถือกระบอกชาด้านหนึ่งอยู่ ระดับสูง
เหนือศีรษะสุดปลายแขนค่อย ๆ เทชาลงมาเป็นสาย น้้าชาจะพลิ้วสวยงาม ทิ้งตัวดิ่งสู่กระบอกชาใบล่างที่คอย
รองรับอยู่ ท้าแบบนี้สลับไปมา 2-3 ครั้งจนส่วนผสมทั้งหมดกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ก็จะได้ชาที่มี
ฟองอากาศ หอมกรุ่น รสชาตินุ่มกลมกล่อมยิ่งขึ้นส่วนกรรมวิธีในการชงชาชักนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่
ต้องอาศัยความช้านาญเป็นพิเศษ ยิ่งชักสูงยิ่งดี ซึ่งจะท้าให้ส่วนผสมต่างๆ เข้ากันได้ดี ชาที่ได้จะมีรสชาติ
กลมกล่อมกรรมวิธีในการชงชาชักให้หอมกรุ่นเย้ายวนชวนชิมยึดหลักธรรมชาติตามกฎแรงโน้มถ่วง ของเหลว
ย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่้าเสมอ ผู้ชงชาเองก็ต้องฝึกทักษะและเทคนิคพิเศษอย่างมากเพ่ือที่จะท้าให้ชานั้น
มีรสชาติหอมหวานกลมกล่อม และเกิดฟองนมที่นุ่มละมุนลิ้นหลังการชง 
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ใบงานที่ 9 

 
ให้นักเรียนร่วมกันเขียนวัตถุดิบ วิธีการท้าและประโยชน์ของชาชักมาพอสังเขป 
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********************************************************** 
ค้าชี้แจง 
1. แบบทดสอบมีจ้านวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงค้าตอบเดียว โดยท้า

 เครื่องหมาย () ลงในกระดาษค้าตอบ 
3. โปรดอย่าท้าเครื่องหมายหรือขีดเขียนข้อความใดลงในแบบทดสอบนี้และส่งแบบทดสอบคืนให้

 กรรมการคุมสอบเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 

1. ข้อใดคือส้าเนียงเรียกของคนมลายูในการเรียกชาชัก 
 ก. เตฮ์ ตาเระ       ข.อาย แต       ค.แต มานิส        ง.แต กอซัง 
2. ฟองของน้้าชามาจากส่วนผสมอะไร 
 ก.ผงชา    ข.น้้า      ค.นม      ง.น้้าตาล 
3. เอกลักษณ์ส้าคัญในการท้าชาชักคืออะไร 
 ก.รสชาติ   ข.ส่วนผสม    ค.ปริมาณ     ง.ลีลาการชง 
4. นมชนิดใดที่น้ามาใช้ในการท้าชาชัก 
 ก.นมข้นหวาน     ข.นมรสโกโก ้   ค.นมเปรี้ยว   ง. นมรสกาแฟ 
5. การชงชาชักท้าด้วยวิธีใด 
 ก.ชงช้า ๆ   ข.ออกแรงในการคนชา   ค.เขย่าชา   ง.เทชาจากมือบนสู่มือล่าง 
6. การชงชาชักควรท้าอย่างน้อยกี่ครั้งต่อชาชัก 1 แก้ว 
 ก.1  ครั้ง   ข.3 -4 ครั้ง     ค.2 -3 ครั้ง    ง.5 -6 ครั้ง 
7. ชาชักถูกค้นพบที่ใด 
 ก.คาบสมุทรอินเดีย  ข.คาบสมุทรอาหรับ    ค.คาบสมุทรแปซิฟิก   ง.คาบสมุทรมลายู 
8. ประเทศใดที่นิยมดื่มชาชัก 
 ก.ประเทศอังกฤษ   ข.ประเทศมาเลเซีย   ค.ประเทศอินเดีย    ง.ประเทศสเปน 
9. การชงชาชักจะใช้กระบอกชากี่ใบ 
 ก.1 ใบ    ข.2 ใบ    ค.3 ใบ   ง.4 ใบ 
10. การชงชาชักต้องใช้ความช้านาญหรือไม่ 
 ก.ไม่  เพราะ ใครก็สามารถท้าได้      ข.ไม่  เพราะ ไม่ต้องชงไรมาก  
 ค.ใช่  เพราะ ต้องใช้ความช้านาญ     ง.ใช่  เพราะต้องใช้ความช้านาญแต่ฝึกฝนกันได้  

แบบทดสอบก่อน - หลงัเรียน 
เร่ืองเรียนรู้ชาชัก 
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2. การตรวจสอบคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือ
การเรียนรู้โดยการหาคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการโดย 
  2.1 หาคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการด้วยสูตรเทคนิคปุยแซงค์ 

(Puissance) 
  2.2 ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน 
  2.3 เครื่องมือการวิจัย 
      2.3.1 หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส้า หรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านคอลอ
ตันหยง 
      2.3.2 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบของหน่วยการ

เรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 3 การน้าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นไปทดลองใช้ และประเมินผลการใช้หน่วยการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
 1. การน้าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้  ไป

ทดลองใช้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบซิปปาโมเดลมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นกระบวน การจัดการ
เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ผู้เรียนสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันและประเมิน ผลการใช้หน่วย
การเรียนรู้ท้องถิ่น 
  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้าน

คอลอตันหยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ้านวน 60 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้าน

คอลอตันหยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ้านวน 20 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่มมา 1 ห้อง 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
บ้านคอลอตันหยง 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
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  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม คือ 
   1) ความรู้ความจ้า 
   2) ความเข้าใจ 
   3) การน้าความรู้ไปใช้ 
   4) การวิเคราะห ์
   5) การสังเคราะห์ 
   6) การประเมินค่า 
  2.2 ทักษะปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การ

ท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้  ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามขั้นตอนทักษะปฏิบัติของ 
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ มีข้ันตอนดังนี้ คือ 
   1) ขั้นเตรียม 
   2) ขั้นกระบวนการปฏิบัติงาน 
   3) ขั้นวิเคราะห ์
   4) ขั้นสรุป 
   5) ขั้นประเมินผล 
  2.3 ความคิดเห็นต่อวิถีชีวิตการเข้าร้านน้้าชา และหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ 

ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการและสรุปผลตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบ

บูรณาการ เรื่องการท้าร้านน้้าชาเพื่อการเรียนรู้ 
1. ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบ

บูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และนักเรียน ดังนี้ 
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ผู้บริหาร 

ผู้บริหารสถานศึกษามีความ ต้องการในการน้าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตท้องถิ่นการเข้า
ร้านน้้าชามาจัดไว้เป็นหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการโดยให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักดีว่าวิถีชีวิตต่างๆ ดั้งเดิมของท้องถิ่นจะ
หายไปค่อนข้างมากและวิถีชีวิตท้องถิ่นการเข้าร้านน้้าชาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนมลายู
ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมที่จะจัดให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

ครู 
 
 
 

ครูต้องการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส้าคัญของวิถีชีวิตโดยสร้างหน่วยการเรียนรู้
ท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนที่ถนัดใน
เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตการเข้าร้านน้้าชา โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้เวลา 20 
ชั่วโมง ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการวัดความรู้  ประเมินการปฏิบัติงาน  และสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตการเข้าร้านน้้าชาและการเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณา
การโดยจัดเนื้อหาการเรียนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระ เนื่องจากได้
พัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน เนื้อหาไม่ซ้้าซ้อน ท้าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนและมี
ความสุขในการเรียน ท้าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน 

 
 

คณะกรรมกา
รสถานศึกษา
และผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเอา
วิถีชีวิตท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยเน้นให้นักเรียนรู้สึกหวงแหนวิถีชีวิตของ
ตน ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ เช่น การประกอบอาหาร  การท้าเครื่องดื่มเนื่องจากนักเรียน 
ในชุมชนคอลอตันหยงมีฐานะยากจน การสอนเกี่ยวกับอาชีพจึงเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมและเห็น
ด้วยกับการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูผู้สอน การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยตรง เนื่องจาก
ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนซึ่งไม่จ้าเป็นจะต้องเป็นครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหากครูผู้สอนมีความสามารถเท่าเทียมกับบุคคลเหล่านั้นและยินดีที่จะ
สนับสนุนงบประมาณตามก้าลังที่มี 

 
 

นักเรียน 

นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังวิถีชีวิตท้องถิ่นเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วย ด้านการจัดการเรียนรู้ นักเรียนต้องการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง เพราะจะน้าความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิต ประจ้าวันและนักเรียนต้องการเรียนรู้
โดยการท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งนักเรียนเห็นด้วยที่จะเรียนรู้จากครูผู้สอนการอาชีพและ
เทคโนโลยีเพราะครูผู้สอนการอาชีพและเทคโนโลยีมีความถนัดในเรื่องการงานอาชีพและการ
ท้าอาหารส่วนด้านการประเมินผลนักเรียนอยากให้ครูประเมินผลการให้คะแนนจากการวัด
ความรู้และจากการปฏิบัติงาน 
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 2. ผลการส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของวิถีชีวิตท้องถิ่นการเข้าร้านน้้าชา  พบว่า สภาพทั่วไปของชุมชน
มีอาชีพการท้าเพาะปลูก การค้าขาย การรับจ้าง มากที่สุดตามล้าดับ และพบว่าเวลาเปิด-ปิด ร้านน้้าชา
ในท้องถิ่น คือ เวลาเช้า (07.00-10.30 น.) และเวลาเย็น (16.00-19.00 น.) ส่วนทรัพยากรทางธรรมชาติ
ซึ่งปรากฏให้เห็นทั่วไปในชุมชนที่สามารถน้ามาท้าอาหารท้องถิ่นได้ ได้แก่ ดอกดาหลา กล้วย ผักกระถิน 
มันส้าปะหลัง  
 จากการส้ารวจรายชื่ออาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่นิยมขายในร้านน้้าชา โดยเรียงล้าดับ ดังนี้ ข้าว

ย้า ข้าวเหนียวปิ้ง (ตูปะ) ขนมถ่ัวแปบ ชาชัก   
 
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง 

การท้าร้านน้้าชาเพื่อการเรียนรู้ 
 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้า

ชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ค้าแนะน้าการใช้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น หลักการ จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ผัง
ความคิดประจ้าหน่วยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก้าหนดเวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่ง
การเรียนรู้และการวัดและประเมินผล พบว่า องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.93) มีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ โดยมี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ในแต่ละข้อระหว่าง 0.60–1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และค่าปุย
แซงค์ (Puissance Measure) ในการประเมินองค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง 
การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยสูตรปุยแซงค์(Puissance Measure) ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงหรือ
ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 10.26) เนื่องจากหลักสูตรครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกด้าน 
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการน้าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นไปใช้และประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้

ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพื่อการเรียนรู้ 
1. ผลการน้าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ไปใช้ 

พบว่า ขั้นการปฏิบัติงานจ้านวน 5 ขั้น โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.99  ซึ่งผ่านเกณฑ์ในระดับดี  
ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.11 ซึ่งผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก 
ส่วนเกณฑ์การท้างานกลุ่มโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.43 ซึ่งผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ผลการ
ท้างานกลุ่มโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.90 ซึ่งผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านความรู้ของนักเรียน โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.16 ซึ่งผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก 
 2. จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อที่มีต่อวิถีชีวิตท้องถิ่นเข้าร้านน้้าชาและ

หน่วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ พบว่า ด้านวิถีชีวิต
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ท้องถิ่นการเข้าร้านน้้าชา นักเรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.60) และด้าน
การเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ นักเรียนมี
ความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย =4.66) 
 ผลการวิจัยการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้าน
คอลอตันหยง สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้วิจัยได้น้าประเด็นที่ค้นพบ
มาอภิปรายผล โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพื่อการเรียนรู้ 
 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบ

บูรณาการของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน โดยภาพรวมต้องการให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น  เพราะต้องการให้เด็กรุ่นหลังหันมาใส่ใจและ
สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่นของตนเอง เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตต่าง ๆ ดั้งเดิมของท้องถิ่นจะหายไปค่อนข้างมาก 
เพ่ือเป็นการปลูกฝัง และอนุรักษ์ค่านิยมควรที่จะส่งเสริมให้เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้โดย
การน้าเอาวิถีชีวิตมาเป็นส่วนหนึ่งในด้านการจัดการเรียนสอน การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นจึงมีความส้าคัญ
อย่างมากที่จะเป็นตัวก้าหนดทิศทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียน โดยทุกฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา อาทิเช่น ชุมชน ครู ผู้ปกครอง เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญวิชญ์  ไตรรัตน์ (2544 : 152) 
วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พืชสมุนไพรในชุมชนสระคุณ พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้
นักเรียนน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โครงสร้างของ
หลักสูตร มีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน การแบ่งเนื้อหาสอดคล้องในแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
สอดคล้องกับการด้าเนินชีวิตประจ้าวันของนักเรียน และอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน   
 นอกจากนั้น ผู้บริหาร ครู เห็นว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระ เนื่องจากได้พัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน เนื้อหาไม่ซ้้าซ้อน ท้าให้
นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนและมีความสุขในการเรียน ท้าให้เกิดการเรียนรู้ที่ คงทน และนักเรียน
ต้องการเรียนรู้โดยการท้างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพราะจะได้ท้างานกับเพ่ือนหลาย ๆ คนได้วางแผนการท้างาน
ร่วมกัน ท้าให้งานเสร็จเร็ว และงานจะมีคุณภาพมากกว่าท้าคนเดียว ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะส้าคัญของ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ธ้ารง  บัวศรี (2542: 53) กล่าวว่า การบูรณาการระหว่างวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ เจตคติ และการกระท้าที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
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อย่างแท้จริง ตอบสนองต่อคุณค่าในการด้ารงชีวิตของผู้เรียนแต่ละคน การบูรณาการความรู้ของวิชาต่างๆ 
เข้าด้วยกันเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือเพ่ือตอบปัญหาที่ผู้เรียนสนใจจึงเป็นขั้นตอนส้าคัญที่ควรจะ
กระท้าในขั้นตอนของบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเบรียทรับท์ (Breithaupt, 1997: 223) ได้พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีการ
เรียนการสอน หุ้นส่วนระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย พบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรโดยการร่วมมือกันเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพต่อนักเรียนฝึกสอน และครูพี่เลี้ยงในการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนหลักสูตรของพวก
ตน 2) นักศึกษาฝึกสอนอาจจะจัด การช่วยเหลือจากคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมาให้ครูพ่ี
เลี้ยงก็ได้ และ 3) ความต้องการที่จะใช้คอมพิวเตอร์มาสนับสนุนหลักสูตร ต้องเกิดจากความต้องการใช้
จริงของครู ไม่ใช่เป็นค้าสั่งจากโรงเรียนหรือจากผู้บริหาร 
  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง 

การท้าร้านน้้าชาเพื่อการเรียนรู้ 
  ผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ ผู้วิจัยได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น

แบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 โดยท้าการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงน้าข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน การส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ของวิถีชีวิตท้องถิ่นการเข้าร้านน้้าชา มาจัดท้าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการโดยมีองค์ประกอบ 
คือ ค้าแนะน้าการใช้  ชื่อหน่วย  ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้น หลักการ  จุดมุ่งหมาย   หน่วยการ
เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ผังบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้   ก้าหนดเวลาเรียน  กิจกรรม
การเรียนรู้  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 
และความสอดคล้องขององค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น แบบบูรณาการปรากฏว่า องค์ประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ มีค่าความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.93) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 และค่าคุณภาพหรือค่า P.M. ในการประเมินองค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยสูตรปุยแซงค์ (Puissance Measure) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูงหรือดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 10.26) 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรประภา  พรรณนา (2544 : 141) ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

กลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพการทอผ้าไหม ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นมีค่าสูตรปุยแซงค์ (Puissance Measure) เท่ากับ 14.05  หลักสูตรที่มีคุณค่าสูงผลการประเมิน 
แผนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09  อยู่ในระดับเหมาะสมมาก   
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  สุพรรณี  พรหมศิริ (2552 : 102 )ได้พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการผลิตชิ้นงานศิลปะพ้ืนบ้านด้วยใบจาก 
พบว่า  การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยวิธีการปุยแซงค์ (Puissance Measure) แยกเป็นรายด้าน คือ ด้าน
จุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยปุยแซงค์ (Puissance Measure) เท่ากับ 12.85 ซึ่งแปลความหมายตามเกณฑ์
การประเมินได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าปุยแซงค์ (Puissance 
Measure). เท่ากับ 10.87 ซึ่งแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก
และด้านวัดและประเมินผลมีค่าปุยแซงค์ (Puissance Measure) เท่ากับ 16.14 ซึ่งแปลความหมายตามเกณฑ์
การประเมินได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการประเมินหลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ด้าน มีค่าปุยแซงค์ (Puissance Measure) เท่ากับ 13.29  แสดงว่าหลักสูตรมีคุณภาพสูง
หรือดีมากและสงกรานต์ จ้าปาบุรี (2544 : 124) ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการท้าไข่เค็ม กลุ่มการงานและ
พ้ืนฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การท้าไข่เค็ม โดยภาพรวมและราย
ด้าน 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างเนื้อหา ด้านอัตราเวลาเรียน ด้านสภาพแวดล้อม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวัดผลประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและในด้านจุดมุ่งหมายมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการน้าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นไปใช้และประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้

ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพื่อการเรียนรู้ 
 การน้าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 
ไปใช้ พบว่า 
 ผลการปฏิบัติงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การ

ท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.24 ซึ่งผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ผลการ
ท้างานกลุ่มของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดย
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.50 ซึ่งผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ 
สังสง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการความเบิกบานจากฝีมือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 
(อ่อนอุทิศ) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 84.44 และจิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สนุกกับการวัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านทักษะ/กระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่ ทักษะการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม และทักษะการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนนักเรียนมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นทุกทักษะและด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความสนใจเรียน และความรับผิดชอบ นักเรียนมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นทั้งสองคุณลักษณะ  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้จากการเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้า
ร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.16 ซึ่งผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก สอดคล้อง
งานวิจัยของสาคร  มหาหิงคุ์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยแบบบูรณาการ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านศรีสุขส้าราญ จังหวัดขอนแก่น 
พบว่า นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 80) โดยคะแนนรายบุคคลและค่าเฉลี่ย
ของคะแนนนักเรียนทั้งชั้นคิดเป็นร้อยละ81.10 และสุภาวดี  ตรีเพชร(2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การ
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ที่บูรณาการ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหน่วยการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาที่
บูรณาการ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 81.50 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ร้อยละ 75 
    ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิถีชีวิตการเข้าร้านน้้าชาและหน่วยการเรียนรู้

ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การท้าร้านน้้าชาเพ่ือการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สนุกกับการวัดโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ชอบการจัดกิจกรรม
ของหน่วยการเรียนรู้เนื่องจากได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ออกไปดูงานสถานที่จริง และสามารถน้าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม เนื่องจากมีกิจกรรมหลายอย่างให้นักเรียนได้ ฝึกปฏิบัติจริงท้าให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเองและควรให้การสนับสนุนจากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และผู้ปกครองเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ เพราะท้าให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง สนุกกับการเรียน มีความรับผิดชอบมากขึ้นและมีความกระตือรือร้นที่จะท้างานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่นเดียวกับภิรมย์ อิสโร (2549 : 116) ได้ศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ กุ้งเสียบ โดย
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าสุก สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพังงา จ้านวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการติดตามการใช้หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จ้านวน 60 คน พบว่า นักเรียนและชุมชนรู้สึกชอบที่มีการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง กุ้งเสียบ  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 ผู้ที่ท้าการวิจัยควรเตรียมอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ให้พร้อมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

และประหยัดเวลา 
  1.2 ในการส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐานผู้ที่ท้าการวิจัย ควรมีการวางแผนด้าเนินการ และจัดเก็บ

ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น สามารถน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  1.3 การด้าเนินการสร้างหน่วยการเรียนรู้ผู้ที่ท้าการวิจัย ควรก้าหนดรายละเอียดของแต่ละ

องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็น
ส้าคัญ 
  1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการฝึกทักษะการปฏิบัติผู้ที่ท้าการวิจัย ควรมีการยืดหยุ่น

เรื่องเวลา และค้านึงถึงความปลอดภัยในการท้างานของนักเรียน เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย 
  1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้ที่ท้าการวิจัยนควรแนะน้าทักษะ

พ้ืนฐานในการท้างานกลุ่มให้กับนักเรียนก่อนปฏิบัติงานกลุ่มทุกครั้ง เพ่ือนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน ส่งผลให้ผลการท้างานกลุ่มมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีคุณภาพ ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  1.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้ที่ท้าการวิจัยควรมีสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมให้

นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่
หลากหลายวัฒนธรรมได้ 

1.7 การจัดการเรียนแบบซิปปาโมเดล (CIPPA Model) ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ที่ด ีท้าให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย ผู้เรียนที่เรียนช้าสามารถตามเพ่ือนได้ทัน ช่วยลดปัญหาวินัยในชั้นเรียน 
เนื่องจากทุกคนในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบในความส้าเร็จของกลุ่ม 
 2. ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความส้าคัญอีกทั้งเป็นการ
อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกแนวทางหนึ่งด้วย 
  2.2 ควรวิจัยเพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เป็นต้น 
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  2.3 ควรวิจัยเพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบูรณาการในระดับชั้นอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  
กิตติกรรมประกาศ 
      ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อมลวรรณ วีระธรรมโม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร .นพเก้า  ณ พัทลุง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  และ อาจารย์ ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ให้ค้าปรึกษา
งานวิจัย  รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ที่ได้มี
ส่วนช่วยให้งานวิจัยดังกล่าวนี้ส้าเร็จไปได้ด้วยดี 
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค้าแจกลูก 
Title: The Reading Aloud Skill Development of Prathomsuksa 1 by using CIPPA 

with Drilling-Spelling Technique 
 

สมใจ พรหมแก้ว1 ปรีดา เบ็ญคาร2 และสถิตย์ ประสิทธากรณ์3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก                          
2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับ
การสอนอ่านสะกดค าแจกลูกกับเกณฑ์ร้อยละ 84 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่1ที่มีต่อการใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เขต 1 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มโดยการจับฉลาก จ านวน 43 คน รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงกึ่งทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูกจ านวน 12 แผนมีความเหมาะสมทุกแผนเฉลี่ย 4.72 
2) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงค า1ฉบับได้ค่า IOCตั้งแต่ 0.50–1.00 ค่าความยากง่าย
0.39–0.80 ค่าอ านาจจ าแนก 0.23–0.68 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .87 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก 
ค่า    = 2.58 และค่า S.D.=0.19 
 ผลการวิจัยพบว่า1) ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 2) ความสามารถในการอ่านออกเสียงค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้
รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 84.003) นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค า โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการ
สอนอ่านสะกดค าแจกลูก โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 

ค้าส้าคัญ : 1. รูปแบบซิปปา 2. การแจกลูกสะกดค า 
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Abstract 
 

 This research aims 1) to compare the reading ability of Prathomsuksa 1 
student, before and after using CIPPA model with drilling-spelling technique; 2) to 
compare their ability of reading of Prathomsuksa 1 student before and after using 
CIPPA model with drilling-spelling technique with standard of 84 percent; 3) to study 
the satisfaction of the Prathomsuksa 1 students by using CIPPA model with drilling-
spelling technique. The sample used in this study included 43 Prathomsuksa 1 
students in first semester of the year 2013 from AnubanPhatthalungSchool, Office of 
the Basic Education Commission of Thailand Area 1, Phatthalung, which is derivedfrom 
Cluster Random Sampling. This research is an Quasi-Experimental Research. Tools in the 
research used 1) twelve plans of overall activities for learning Thai language using 
CIPPA model with drilling-spelling technique. The plan had appropriate score 4.72 2) an 
read aloud ability test of 30 itemswhich had IOC score between 0.50 and 1.00, the 
difficulty index 0.39-0.80, discrimination 0.23-0.68 and reliability of the test was 0.87; 
3) a satisfied test of teaching activity by using the form of CIPPA model with drilling-
spelling technique 12 items having average score 2.58 and S.D. 0.19 
 The results showed that: 1) the read aloud ability of Prathomsuksa 1 by using 
CIPPA model with drilling-spelling technique indicated that the latter is higher than 
the previous level with statistical significance at .01; 2) the students ability after using 
CIPPA model with drilling-spelling technique was higher than predetermined 84 
percent 3) the students were satisfied with the development of the read aloud 
ability of Prathomsuksa 1 by using CIPPA model with drilling-spelling technique at 
high level of overall in the study. 
 
Keywords : CIPPA model, drilling-spelling technique 
 
บทน้า 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ ชาวไทยทุกคนควรเรียนรู้และใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องทุกโอกาส 
ภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะนอกจากเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนในชาติแล้ว ยังเป็นวัฒนธรรมที่แสดงค่านิยม 
ธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และความศรัทธาของชาวไทย (กรมวิชาการ, 2546: 129) ภาษาไทยเป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4–5) ก าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 สาระซึ่ง
สาระท่ี 1 การอ่านมาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจุดหมายมาตรฐานการเรียนรู้มีเป้าหมายและกรอบ
ทิศทาง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 44) 
 การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีทักษะในการอ่าน
หรือมีความสามารถในการอ่านดีสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทันสมัยกว่าผู้ที่ขาดทักษะในการอ่าน (พร
ทิพย์ ชาตะรัตน์, 2545: 59) การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการศึกษาค้นคว้าการรับข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ทุกกลุ่มวิชา บุคคลจะเรียนรู้วิชาต่าง ๆ  ได้ดีถ้าอ่านหนังสือได้ดี (ส าลี  รักสุทธี, 2553: 10) การอ่าน
เป็นรากฐานส าคัญของการศึกษาเพราะจะท าให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางยิ่งขึ้น การเรียนไม่ว่าจะ
เป็นในห้องหรือนอกห้องเรียนล้วนใช้การอ่านเป็นสื่อในการเรียนรู้กิจกรรมในสถานศึกษาต้องอาศัยการอ่านผู้เรียน
จึงสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีและท าให้ผู้เรียนมีความคิดกว้างขวางขึ้น (Unesco,1972: 32; อ้างถึง
ในไพพรรณ อินทนิล, 2546: 8) 
 สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประสบปัญหา
เนื่องจากนักเรียนยังใหม่ต่อการเรียนในชั้นเรียน ประสบการณ์เดิมมีเพียงการฝึกความพร้อมทางด้านการพูด การ
ฟัง ขาดการฝึกทักษะด้านการอ่าน ดังที่ สนิท  สัตโยภาส (2539: 40) กล่าวว่าการสอนภาษาไทยเป็นเรื่องยาก
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพราะภาษาไทยเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีความซับซ้อนที่มีพยัญชนะ 44 ตัว 
มีสระ21 รูป 32 เสียง และวรรณยุกต์ 5 เสียง มี 4 รูป บันลือ พฤษะวัน (2532: 25) นักเรียนต้องน าพยัญชนะ สระ 
ตัวสะกด วรรณยุกต์มาประสมกันท าให้เกิดความสับสนในด้านการอ่าน ครูต้องหมั่นฝึกฝนให้นักเรียนมีโอกาสฝึก
ย้ า ซ้ าทวนอยู่บ่อย ๆ  จนเกิดทักษะการอ่านค าที่มีสระประสม เช่น เขา ประกอบด้วยสระ–า และสระ เ– ในค าเดียว
ท าให้นักเรียนเกิดความสับสนอ่านค าไม่ถูกต้อง ต้องใช้เวลาในการฝึกอ่านบ่อย ๆ  ซ้ า ๆ  อย่างต่อเนื่องเพราะบางค า
เมื่อมีตัวสะกดท าให้สระเปลี่ยนรูป เช่น เกะ เมื่อมีตัวสะกดสระ–ะ จะเปลี่ยนรูปเป็น บ็ (ไม้ไต่คู้) ท าให้การอ่านค าที่
ใช้สระประสมเกิดปัญหา คือ อ่านไม่ออก อ่านค าผิด (กรรณิการ์ พวงเกษม,2533: 129–133) การเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนที่เริ่มเรียนจึงควรเริ่มเรียนด้วยการรู้จักตัวอักษร รู้จักอักขรวิธีการอ่านซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานของการ
เรียนรู้ทางภาษาสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2544: 6) กล่าวว่า การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
ต้องฝึกทักษะต่าง ๆ  ให้มีความสัมพันธ์กัน ปัญหาในการอ่านของนักเรียนที่พบบ่อย เช่น อ่านช้า อ่านไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี อ่านข้ามค าตะกุกตะกัก เมื่อนักเรียนขาดความพร้อมด้านการอ่านย่อมส่งผลให้การเรียนวิชาอ่ืน ๆ  
ไม่ดีไปด้วย เพราะวิชาภาษาไทยเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้วิชาอ่ืน  ๆ 
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 รูปแบบซิปปาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ ทิศนา แขมมณี (2555: 
282–284) ได้พัฒนาขึ้นและได้กล่าวถึงผลที่ผู้เรียนได้จากการเรียนการสอนแบบซิปปาว่าผู้เรียนจะเกิด
ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนสามารถอธิบายและตอบค าถามได้ดี เพราะเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์โดยน าแนวคิดรูปแบบการประสาน 5 
แนวคิดท าให้เกิดเป็นแบบแผนขึ้นได้แก่ 1) แนวคิดการสร้างความรู้ 2) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มและการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 3) แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ 4) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ5) 
แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้วัตถุประสงค์ของรูปแบบซิปปา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดย
การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ เช่น 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กระบวนการ
เรียนการสอนของรูปแบบซิปปา ประกอบด้วยการด าเนินการ 7 ขั้นตอน  
   การสะกดค าแจกลูก เป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานของการน าเสียงพยัญชนะต้น สระวรรณยุกต์ 
ตัวสะกดมาประสมเสียงกันท าให้ออกเสียงค าต่าง ๆที่มีความหมายการสะกดคค าและแจกลูกบางครั้งเรียก
รวมกันว่า “การแจกลูกสะกดค า” การสอนสะกดค าและแจกลูกจะด าเนินไปด้วยกันอย่างกลมกลืนเพ่ือให้
นักเรียนได้หลักเกณฑ์ทางภาษาสอนจากง่ายไปหายาก จากแม่ ก กา ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ค าที่มีลักษณะซับซ้อน ค าอักษรน า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 14–23) เด็กที่
สะกดค าเก่งมักจะเป็นเด็กที่อ่านเก่งและเด็กที่อ่านไม่เก่งก็มักจะเป็นเด็กที่สะกดค าไม่เก่งด้วยเสมอ แต่ทั้งนี้
ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่สะกดค าไม่เก่งจะต้องอ่านไม่เก่งไปเสียทั้งหมด การเรียนอ่านกับการสะกดค าจึงมี
ความสัมพันธ์กันนักวิจัยพบว่าเด็กจะสะกดค าต่าง ๆ ที่สามารถอ่านออกได้ถูกต้องแม่นย ากว่าค าที่เขาอ่านไม่
ออก (วรรณีโสมประยูร, 2542: 32) วิธีสอนภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
นั้นครูต้องหมั่นฝึกฝนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกย้ าซ้ าทวนอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะการฝึกสะกดค าฝึกแจกลูก ช่วย
ให้นักเรียนจ าได้ฟังเข้าใจ พูดอ่านได้ถูกต้องคล่องแคล่ววิธีที่จะฝึกความสามารถในการอ่านให้นักเรียนจ าค าได้
ถูกต้องแม่นย า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บรรลุจุดมุ่งหมายได้นั้นต้องอาศัยเลือกสื่อเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมในการถ่ายทอดจูงใจให้นักเรียนตั้งใจเรียนและสนใจเรียนมากขึ้น:3) 
 การใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งน ารูปแบบซิปปามาจัดกิจกรรมร่วมกับการสอนอ่านแบบสะกดค าแจกลูก เพ่ือท า
ให้เกิดการเรียนรู้จากง่ายไปหายากเรียนรู้จากรูปธรรมไปหานามธรรม ประกอบด้วย 7 ขั้น ขั้น 1 ทบทวนความรู้
เดิมด้วยนิทานเพลงปริศนาค าทาย ขั้น 2 แสวงหาความรู้ใหม่ อ่านบัตรภาพ อ่านค า ขั้น 3 เชื่อมโยงความรู้ใหม่
กับความรู้เดิมด้วยการอ่านประโยค อ่านสะกดค าแจกลูกจากวงล้อสระซึ่งจะตรึงสระแล้วหมุนพยัญชนะในการ
อ่านค า ขัน้ 4 การแลกแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม การจัดกิจกรรมอ่านสะกดค าแจกลูกด้วยการเล่น
เกมจับคู่ค าประสมค าอ่าน ขั้น 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ด้วยการสร้างค าใหม่สรุปความรู้เป็น Mind  
Map ขั้น 6 การฝึกปฏิบัติด้วยการแต่งประโยค ขั้น 7 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยการร่วมจัดแสดงผลงานที่ได้จาก
การเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกการอ่านซ้ า ๆ จากง่ายไปหายากตามล าดับขั้นตอนการสอนอ่านจนนักเรียนมี
ความรู้ความสามารถ ความช านาญ เกิดทักษะและสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าเพ่ือให้ความสามารถในการ
อ่านออกเสียงค าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานผลการทดสอบวัดผลปลายปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง พบว่า สาระการอ่านมีคะแนนต่ าสุดเมื่อเทียบกับสาระอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.10 ซึ่งเป้าหมายของโรงเรียนตั้งไว้ร้อยละ 84 
(อนุบาลพัทลุง, 2555: 12) โรงเรียนอนุบาลพัทลุงมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วน ามาปรับใช้เป็นหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาล
พัทลุง พุทธศักราช 2552 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556) มีการจัดชั้นเรียนคละนักเรียน 
เก่ง ปานกลาง อ่อน อยู่ห้องเดียวกัน มีการวัดผลประเมินผลเหมือนกัน มีจ านวนนักเรียนต่อห้องใกล้เคียงกัน
จากสารสนเทศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหากนักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าอย่าง
ต่อเนื่อง ย่อมท าให้คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพัฒนาสูงขึ้น จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ระดับประเทศตั้งไว้ร้อยละ 
42.94 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต1 ตั้งไว้ร้อยละ 45.90 และระดับโรงเรียน
ความสามารถในการอ่านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.38 สูงกว่าระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุงเขต 1 
และสูงกว่าระดับประเทศ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1, 2555: 20) จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ส่วนหนึ่งน่าจะมีผลมาจากการเตรียมความพร้อมด้าน
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายหน่วยต่ ากว่าหน่วยการเรียนรู้อ่ืน ผู้วิจัยจึงต้องหาแนวทางพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านค าพ้ืนฐาน มีความรู้ความเข้าใจสื่อความหมายได้ถูกต้องและสามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ก่อนและ
หลังใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังใช้
รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูกกับเกณฑ์ร้อยละ 84.00 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อการใช้รูปแบบซิปปา
ร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับ
การสอนอ่านสะกดค าแจกลูกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับ
การสอนอ่านสะกดค าแจกลูกหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 84 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง รวม 221 คนภาคเรียนที่ 2          
ปีการศึกษา 2556 ที่มีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถคือนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน มีจ านวนนักเรียน
เรียนห้องต่อห้องใกล้เคียงกันมีการวัดและประเมินผลเหมือนกันและมีความสามารถในการอ่านใกล้เคียงกัน 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)โดยจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จ านวน 43 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  2.1  ความสามารถในการอ่านออกเสียงค า 
  2.2  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการวิจัยประกอบด้วย 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด การวัดประเมินผล คู่มือครู แบบเรียน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบซิปปา ของทิศนา 
แขมมณี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ก าหนด
เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ซึ่งเป็นค าพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้เรียนเขียนเป็นค าคล้องจองโดยจ าแนกค าคือ ค าที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ 23 ค า ค าที่มีรูปวรรณยุกต์ 14 ค า 
ค าควบกล้ า 3 ค า ค าอักษรน า 1 ค า ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 16 ค า น ามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 12 แผน ใช้สอน 12 ชั่วโมง  
 2) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงค า ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
พัทลุง (ปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556) ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบความสามารถการอ่านออกเสียงค าภาษาไทย 
จากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 
80–89)วิเคราะห์ค าพ้ืนฐานซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก าหนดสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ที่ครอบคลุม
เนื้อหาจดุประสงค์การเรียนรู้ สร้างเป็นแบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงค า จ านวน 1 ฉบับจ านวน 30 ข้อ  
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 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอน
อ่านสะกดค าแจกลูกเป็นแบบสอบถามนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง
ค า โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูกแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ 1 ฉบับจ านวน 12 ข้อ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงค า คนละ 3 นาที อ่าน
ถูกต้องได้ข้อละ 1 คะแนน อ่านผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 30 ข้อ บันทึกเก็บคะแนน 
   2. จัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูกด้วยกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
จ านวน12 แผน ๆ  ละ 1 ชั่วโมง นักเรียนท ากิจกรรมประเมินตนเองหลังเรียนบันทึกเก็บคะแนน 
 3. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงค า จ านวน 30 ข้อ ชุด
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วบันทึกเก็บคะแนน 
   4. หลังจากทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก 
จ านวน 12 ข้อบันทึกเก็บคะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
   1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยใช้
รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้  t–tese  Dependent 
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูกหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 84.00ที่ ตั้งไว้ 
โดยใช้ One Sample – test  
  3.วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้รูปแบบซิปปา
ร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูกโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ก่อน
และหลังใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียงค า
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก หลังเรียนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 84 
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 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเสียงค า โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก สรุปผล
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.73 ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าด้วยการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
ซึ่งได้รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญตามขั้นของรูปแบบซิปปาของ           
ทิศนา แขมมณี ที่ได้พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นจากประสบการณ์ ซึ่งมีรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ
ประสาน 5 แนวคิด และแนวการจัดการเรียนการสอนอ่านสะกดค าแจกลูกของกระทรวงศึกษาธิการ 5 
ขั้นตอน ประสมประสานกันท าให้มีขั้นตอนที่ท าให้นักเรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้เรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการกลุ่มได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีโอกาสน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้วยการท ากิจกรรมประเมินตนเองหลังเรียนน าเสนอผลงานของตนเองร่วมกับ
เพ่ือน ๆ ท าให้เกิดการยอมรับตามทฤษฏีพัฒนาการของเพียเจต์ ที่นักเรียนน าประสบการณ์ที่ได้รับการ
สะสมในการเรียนที่ผ่านมาประสมประสานความรู้ใหม่กับความรู้เก่าด้วยกัน นักเรียนที่เรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปาและการสะกดค าแจกลูกมีความสามารถในการอ่านค าสูงขึ้น เนื่องจากแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปาเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนของตนเองด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีครู
เป็นผู้ชี้แนะหรือจัดแนวการเรียนแก่นักเรียน ให้นักเรียนรู้จักคิด ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ข้อมูล
และสังเคราะห์เป็นความรู้ของตนเอง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบ
ของครูผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าและเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนไปสู่จุดหมาย
ปลายทางที่หลักสูตรก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจความสนุกสนาน ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยตนเองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการ
ช่วยเหลือกันในกลุ่ม นักเรียนที่อ่อนขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าถามครูก็จะถามเพ่ือนในกลุ่ม
บรรยากาศเช่นนี้ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถเรียนได้ดีขึ้น และนักเรียนที่เรียนเก่งเมื่อได้อธิบาย
หรือถ่ายทอดความรู้ของตนเองแก่เพ่ือนบ่อย ๆ ก็จะเป็นการทบทวนความรู้ของเขาไปในตัว นอกจากนี้
ยังได้พัฒนาความสามารถทางการเรียนของตนเองให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วย การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับการสะกดค าแจกลูกช่วยให้นักเรียนได้ทราบค าตอบและความก้าวหน้าของ
ตนเอง นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมีการเสริมแรงให้กับนักเรียน เช่น การชมเชย นักเรียนที่ค้นหา
ค าตอบและท าคะแนนได้สูงสุดเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวัณย์ คูหาเอก (2553: 99) พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบซิปปากับการสอนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
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ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โมเดลซิปปาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ปกติ และมณฤดี  สุวรรณนิมิต (2554: 84) พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 มีคะแนนทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการใช้นิทานพ้ืนบ้าน
สงขลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับนิทานพ้ืนบ้านสงขลาอย่างมี
นัยส าคัญส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถาวร  สีทรงฮาต (2555: 78) ศึกษาผล
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านสะกดค าแจกลูกโดย
การสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วม 
กับการสอนอ่านสะกดค าแจกลูก สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอนผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนได้รับการ
เรียนรู้ตามขั้นตอนตามรูปแบบซิปปาของทิศนา แขมมณี (2555: 283-284) มีขั้นตอน คือ ขั้นทบทวนความรู้
เดิม เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้อยากเรียนรู้ด้วยนิทาน เพลง ปริศนาค าทาย ก่อนท าการสอน
ทุกครั้ง ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่(การอ่านค า)เป็นการอ่านค าจากภาพที่เกี่ยวข้องกับสระที่จะเรียนในแต่ละครั้ง 
เพ่ือท าให้ครูทราบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนที่จะให้ความรู้ใหม่ ขั้นศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้
ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การอ่านแถบประโยค อ่านสะกดค าแจกลูกครูน าอ่านแถบประโยค 
อ่านสะกดค าแจกลูก โดยใช้“วงล้อ”สระต่าง ๆ  ซึ่งจะตรึงสระไว้แล้วเลื่อนพยัญชนะต้น สอดคลองกับวิธีการสอน
อ่านแจกลูกสะกดค าของ มานพ สอนศิริและคณะ (2551: 21-22) โดยให้นักเรียนอ่านแผนภูมิค าคล้องจองจน
คล่องแล้วจ าแนกค า ครูเขียนค าที่นักเรียนจ าแนกได้บนกระดานครูน าสนทนาถึงความหมายของค าแต่ละค า 
เมื่อนักเรียนจ าแนกค าได้แล้ว ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกการสะกดค าแจกลูก ซึ่งสอดคล้องกับ
วิธีสอนอ่านสะกดค าของ สมศักดิ์ สินธุรเวชญ์และคณะ(2547: 12) เช่น ค า “ร า”อ่านสะกดว่า รอ–อ า–ร า จน
ครอบคลุมค าจากสระในหน่วยการเรียนรู้ที่น ามาเขียนเป็นค าคล้องจองเพ่ือให้มีความไพเราะและสร้างความ
น่าสนใจท าให้จดจ าได้ง่าย ครูและนักเรียนร่วมสนทนาถึงความหมายของค าค าคล้องจองและให้นักเรียนฝึก
อ่านสะกดค าแจกลูก ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม (สะกดค าแจกลูก) เป็นขั้นการสอนอ่าน
แบบสะกดค าแจกลูก โดยใช้ “วงล้อ”สระต่าง ๆ อีกครั้งเพ่ือช่วยให้นักเรียนได้ฝึกซ้ าบ่อย ๆ โดยการน าเสียง
พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์และตัวสะกดมาประสมเป็นค าอ่านและสอดคล้องกับวิธีการสอนอ่านของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 13-16) การสอนการแจกลูกเริ่มด้วยการสอนให้จ า ออกเสียงพยัญชนะ สระให้ได้
แล้วเริ่มแจกลูกในแม่ ก กา ก่อนจะใช้การสะกดค าไล่ไปตามล าดับของสระ แล้วจึงอ่านโดยไม่สะกดค า ขั้นการ
สรุปและจัดระเบียบความรู้ (สร้างค าใหม่) เป็นขั้นสรุปองค์ความรู้เป็นของตนเองของนักเรียน ด้วยการน าค า
สระต่าง ๆ สร้างเป็นค าใหม่ ครูน านักเรียนสร้างความรู้ใหม่ ด้วยการน า ค าสระอ า สระเอา สระเอะสระแอะ 
เพ่ิมข้างหน้าหรือเพ่ิมข้างหลังค า แล้วแต่กรณี เช่น ด า ถ้านักเรียนเพ่ิมค าข้างหลังเป็น “น้ า” นักเรียนจะได้
ค าใหม่ว่า“ด าน้ า”น าค าแม่มาเพ่ิมข้างหน้าน้ าจะได้ค าใหม่ว่า“แม่น้ า”ครูจะอธิบายถึงค าที่มีความหมายและ
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ไม่มีความหมายเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจจะได้ทราบว่าค าใดบ้างน าไปใช้แล้วได้ค าใหม่ที่มีความหมายที่
เหมาะสมกับวัยจากนั้นให้นักเรียนสรุปค าที่น ามาใช้ได้และมีความหมายของสระนั้น ๆ น ามาเขียนสรุปเป็น
ความรู้ของตนเอง ขั้นการปฏิบัติและหรือการแสดงผลงาน (การแต่งประโยค) เป็นขั้นการแสดงความสามารถ
ของนักเรียนในการน าค าที่ได้เรียนรู้มาแต่งประโยคขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นขั้นการแสดงความสามารถของ
ผู้เรียนในการอ่านสะกดค าแจกลูก และการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดของตนเองร่วมจัดแสดงผลงานที่ได้จากการ
เรียนรู้จะเห็นว่าทุกขั้นของการการจัดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนตื่นตัวพร้อมที่จะรับข้อมูล การจัดกิจกรรมที่
สามารถน าความรู้ไปใช้นี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ซึ่งจ าเป็นต้อง
ได้รับการฝึกฝนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายหากนักเรียนได้รับการฝึกมากๆความมั่นใจและความช านาญ
ในการน าความรู้ไปใช้เป็นประจ าในชีวิตจึงเกิดขึ้น  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับการสอน
อ่านสะกดค าแจกลูก มีความพึงพอใจระดับมาก เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ความสนุกสนานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเองได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง ได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองมีเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน 
เกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วศินี 
แก้วดี (2554:  82) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่านและเขียนค าไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาพบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการอ่านและเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระ
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ บุษบา พรหมภักดี (2552 : 58) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านสะกดค าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านสะกดค า อยู่ในระดับชอบและ
สอดคล้องกับ ค าใบ ไชยสิงห์ (2553: 110) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสะกดค า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านขวาใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการสะกดค าอยู่ในระดับมาก และถาวร  สีทรงฮาต 
(2555: 80) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าแจกลูกโดยการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่าหลังการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าแจกลูกโดย
การสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักเรียนมีความพึงพอใจมาก  
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 
  1.1 ก่อนการแจกลูกสะกดค าโดยใช้รูปแบบซิปปา ครูผู้สอนต้องชี้แจงให้นักเรียน
เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรม เพ่ือการปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เกิดปัญหาในขณะที่เรียน นอกจากนี้การจัด
กิจกรรมการเรียนครูผู้สอนควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนท ากิจกรรมช่วยกันในกลุ่ม ร่วมกัน
ระดมความคิดและใช้ความสามารถของตนเองในการช่วยเหลืองานในกลุ่ม ซึ่งครูต้องค านึงถึงความ
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แตกต่างระหว่างบุคคล และพ้ืนฐานความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้ฝึก
ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 
  1.2 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการแจกลูกสะกดค า ครูควรทดสอบนักเรียน
ก่อนเพื่อแยกระดับความสามารถแล้วจัดกลุ่มนักเรียนควรมีการเตรียมตัวก่อนด าเนินการสอน ควรจัด
อุปกรณ์ในการสอนให้พร้อม ก่อนเข้าท ากิจกรรมการสอนทุกครั้งจัดบรรยากาศและสถานที่ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ให้มากที่สุดการจัดกิจกรรมทุกครั้งควรมีการยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม เพ่ือให้
นักเรียนสามารถฝึกทักษะการแจกลูกสะกดค าได้จนคล่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแจกลูกสะกดค า โดยใช้รูปแบบ 
ซิปปาชั้นประถมศึกษาปีที ่1 โดยใช้ตัวแปรอ่ืน เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างให้วิธีการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและให้ได้ข้อสรุปทางการศึกษาที่กว้างขวางขึ้น 
  2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปากับการจัดการ
เรียนรู้แบบอ่ืน โดยศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบใดท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากันและเป็นการสร้างทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL ที่มีต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนและอภิปัญญา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

The Effects of Learning Activities Using Inquiry Cycle Incorporated with 
KWHL on Learning Achievement and Metacognition 

 of Mathayomsuksa 5 Students 
 

คณิษฐา จ านงจิต1 , สิทธิชัย วิชัยดิษฐ2 และพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ3 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้และอภิปัญญาของ
นักเรียน และความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 2) เพื่อวางแผนแก้ไข
ปัญหาและลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอภิปัญญาของนักเรียน และ 3) เพื่อ
ประเมินและติดตามผลการวางแผนและการลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอภิ
ปัญญาของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 3.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยรูปแบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL กับเกณฑ์ที่ก าหนด และ 3.2)  เพื่อเปรียบเทียบอภิปัญญาของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบ 5Es ร่วม กับเทคนิค KWHL กับเกณฑ์ที่ก าหนด การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัย
ตามแนวทางการวิจัยปฏิบัติการของเคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) ประกอบด้วย 6 ระยะ คือ 1) การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 3) การวิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนผล 4) การวางแผนการแก้ไขปัญหา 5) การลง
มือปฏิบัติแก้ไขปัญหาตามแผน และ 6) การประเมินและติดตามผล กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 30 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 6 แผน ใช้
ระยะเวลา 16 คาบ (50 นาที/คาบ) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 
จ านวน 1 ฉบับ 30 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 และ 3) แบบวัดความรู้อภิปัญญา จ านวน 1 ฉบับ 6 ข้อ ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาที่พบคือ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงต่ า และสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้อภิปัญญา 2) การวางแผนแก้ปัญหา
และการลงมือปฏิบัติท าให้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการสังเคราะห์
ด้วยแสง และแบบวัดความรู้อภิปัญญา และ 3) การประเมินและติดตามผล พบว่าหลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL นักเรียนร้อยละ 90.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านตามเกณฑ์
ที่ก าหนด และนักเรียนร้อยละ 93.33 มีอภิปัญญาอยู่ในระดับสูง ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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Abstract 
 

 The purposes of this study were to 1) investigate the problem related to 
learning achievement and metacognition and expectations of the school to student 
related to learning achievement. 2) action planning and taking action for inprove 
learning achievement and metacognition. 3) evaluation and follow up of action planning 
and taking action for inprove learning achievement and metacognition. The objectives of 
the evaluation process were to 3.1) compare  between achievement of the students 
after learning by the inquiry cycle incorporated with the KWHL technique and the 
determined criterion and 3.2) compare between student’s metacognition after learning 
by the inquiry cycle incorporated with the KWHL technique and the determined 
criterion. The action research model from Kurt Lewin was employed in this study. It 
consisted of six phases 1) problem stage (initial diagnosis) 2) data collection 3) analysis 
and feedback 4) action planning 5) taking action (implementation) and 6) evaluation and 
follow up. The target group was 30 grade 11 students the 2014 academic year. Research 
instruments composed of 6 lesson plans which were developed based on the  inquiry 
cycle incorporated with the KWHL technique, the achievement test (Reliability of .88), 
and the metacognitive knowledge test (Reliability of .82). Research results showed that : 
1. Low learning achievement of the Photosynthesis and the metacognitive knowledge 
was still ploblematic and needed to be addressed. 2. Action planning and taking action 
lead to the development of lesson plans, the achievement test and the metacognitive 
knowledge test. and 3. The result of evaluation and follow up indicated that after 
learning by inquiry cycle incorporated with the KWHL technique, 90.00 % of the 
students had learning achievement past determined criterion and 93.33% of the 
students had metacognition at a hight level and past determined criterion.  

Keywords : Learning Achievement, Metacognition, Inquiry Cycle, KWHL 

บทน้า 
 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเน้นการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิด (กระทรวง ศึกษาธิการ, 

2551: 2) ผู้เรียนจะสามารถใช้กระบวนการคิดได้ดีเมื่อมีคุณลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการคิด และคุณลักษณะ
ประการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง คือ ความสามารถในการควบคุมและประเมินกระบวนการคิดของตนเอง 
ซึ่งเรียกว่า อภิปัญญา (Metacognition) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, 119) 
กระบวนการทางอภิปัญญาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมายหรือส่งเสริมความเข้าใจในการเรียน 
(Kipnis, & Hofstein, 2007: 603 - 604) อภิปัญญามีความส าคัญและจ าเปนนอย่างยิ่งต่อผู้เรียน เนื่องจาก
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ท าให้ผู้เรียนสามารถรู้ตนเอง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตรวจสอบตนเอง และปรับปรุงตนเองได้ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, น.122-123) การที่ผู้เรียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตนเองรู้และอะไรคือสิ่งที่ควรรู้เพ่ือควบคุมกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง ความสามารถเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ เรียนมีการพัฒนาความรู้อภิปัญญาที่ ดี 
(Herscovitz, Kaberman, Saar & Dori, 2012, p. 188 ) ความรู้อภิปัญญาจึงเปนนองค์ประกอบที่ส าคัญ
ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และมีความสัมพันธ์กับการมีทัศนคติและคะแนนที่สูงขึ้น (Schraw, Olafson, 
Weibel & Sewing, 2012, p. 72) สอดคล้องกับการวิจัยของนักการศึกษาหลายท่านที่พบว่า นักเรียนที่
มีอภิปัญญาเพ่ิมขึ้นจะสัมพันธ์กับการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้วย (ณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข, 
2554, น. 67–69 ; สิโรตม์  บุญเลิศ, 2554, น. 122-125)  

จากการสังเกตการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 6 ครั้ง พบว่า การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาส่วนใหญ่ยังเน้นรูปแบบการ
บรรยาย นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะการคิดหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนในระดับที่เหมาะสม 
โดยเนื้อหาที่นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด ได้แก่ เรื่องระบบ
ประสาท เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ และเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนไม่มีการ
วางแผนก่อนการปฏิบัติงานและเมื่อท างานเสร็จก็ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของงาน ไม่มีการ
ตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดข้ึนหรือข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 และปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนสตรีทุ่งสง พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 37.3  และ 34.64 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างต่ า สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
การเรียนรู้แบบสืบค้น การสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ค้นพบด้วยตนเอง (โรงเรียน
สตรีทุ่งสง, 2556)  

การจัดการเรียนรู้แบบ 5Es เปนนวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้หรือ 
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิด ส่วนครูเปนน
เพียงผู้อ านวยความสะดวก เพ่ือให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นสร้าง
ความสนใจ (Engagement) 2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546, น. 219–220 ; วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545, น.42) โดยมี
พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เปนนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นภายในผู้เรียน ผู้เรียนเปนนผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับ
ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยความรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน (สุจินต์  วิศวธีรานนท์, 
2544, น. 44) ดังนั้นในกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ 5Es จ าเปนนต้องให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดหรือ
อภิปัญญาของตนเองออกมาโดยเฉพาะในขั้นสร้างความสนใจเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รู้ว่าตนเองมีความรู้
เดิมอย่างไรก่อนที่จะน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในขั้นต่อไป 
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เทคนิค KWHL เปนนกลวิธีหนึ่งในการสะท้อนอภิปัญญา ที่ได้รับการพัฒนามาจากเทคนิค 
KWL โดยส่วนที่เพ่ิมมาจาก KWL ก็คือ “H” ซึ่งเปนนขั้นตอนทางอภิปัญญาที่ส าคัญที่ช่วยในการออก แบบ
วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนและการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้น (Marshall, Horton, & Smart, 2009, p.508) 
โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญคือเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ช่วยให้นักเรียนได้ตรวจสอบว่าตนเองมีความรู้เดิม
เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังจะเรียนมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและตระหนักว่าตนเองอยาก
เรียนรู้อะไร สามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างไร ช่วยให้นักเรียนได้ประเมินว่าตนเองได้เรียนรู้
อะไรจากเรื่องที่เรียนบ้าง (สมญา ทาเกตุ, 2552, น. 72) 

การจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL เปนนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักต่อกระบวนการคิดของตนเอง กระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียน ตลอดจนการก ากับควบคุมกระบวนการเรียนรู้ให้เปนนไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานของตนเองได้ ครูเปนนเพียงผู้
กระตุ้นหรือผู้ให้ค าแนะน าและจัดสถานการณ์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ประกอบด้วย 1. ขั้นสร้างความสนใจ
ในขั้นนี้มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักเกี่ยวกับการคิดของตนเองโดยให้ผู้เรียนสะท้อนออกมาว่ารู้
อะไรบ้าง (K) และอยากรู้อะไร (W) 2. ขั้นส ารวจและค้นหา เปนนการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักเกี่ยวกับ
การคิดของตนเองโดยให้ผู้เรียนสะท้อนออกมาว่าจะท าอย่างไรหรือใช้วิธีการใด (H) เพ่ือน าไปสู่การตรวจสอบ 
มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เปนนไปได้ ลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เปนนการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล 
สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ 4. ขั้นขยายความรู้ เปนนการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือน าข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ 
ท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น และ 5. ขั้นประเมิน เปนนการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักเกี่ยวกับการคิด
ของตนเองโดยให้ผู้เรียนสะท้อนออกมาว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง (L) ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ว่าประสบความส าเร็จตามที่ตนคาดหวังไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด ผลที่ได้จากการประเมินจะน าไปสู่
การพัฒนาตนเองต่อไป 

การจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL จึงเปนนรูปแบบการเรียนการสอนอีก
รูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้น
ความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง สิ่งที่ตนเอง
สนใจ สามารถวางแผนการท างานหรือเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการท างานหรือการแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ และช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ นันทฉัตร  
วงษ์ปัญญา (2555, น. 15) กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาว่า
ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ 
ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้จะต้องให้ผู้เรียนควบคุมกระบวนการคิดของตนเองเสมอโดยตระหนักว่าตนเองรู้
อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังศึกษา ความรู้ความสามารถเหล่านั้นอยู่ในระดับใด ก าลังคิดและปฏิบัติ
เกี่ยวกับอะไรและคิดอย่างไร รวมทั้งไตร่ตรองตรวจสอบการคิดของตนเองในระหว่างการปฏิบัติงาน 
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ปรับเปลี่ยนการคิดและก ากับให้การปฏิบัติเปนนไปในทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้องเพ่ือท างานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

ด้วยเหตุนี้จึงน ามาสู่การวิจัยเพ่ือที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
อภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวน การ
ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้และอภิปัญญาของนักเรียน และความ
คาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2.  เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและอภิปัญญาของนักเรียน 
 3.  เพ่ือประเมินและติดตามผลการวางแผนและการลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอภิปัญญาของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 

3.1  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบ  
5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL กับเกณฑ์ที่ก าหนด 
      3.2  เพ่ือเปรียบเทียบอภิปัญญาของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค 
KWHL กับเกณฑ์ที่ก าหนด  

สมมติฐาน 

 1. หลังเรียนด้วยรูปแบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 2. หลังเรียนด้วยรูปแบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL นักเรียนร้อยละ 70 มีอภิปัญญาอยู่ใน
ระดับสูง 
 
วิธีการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

                  1) แผนจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง  
จ านวน 6 แผน 
                   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
ซึ่งเปนนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ 
                   3) แบบวัดความรู้อภิปัญญา จ านวน 1 ฉบับ 
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การสร้างและหาคุณภาพเครือ่งมือ 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

     1) แผนการจัดการเรียนรู้  
      จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL เรื่องการสังเคราะห์
ด้วยแสง จ านวน 6 แผน เวลา 16 ชั่วโมง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพิจารณาและน ามาปรับแก้ และ
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ปรับแก้และจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับ
สมบูรณ์ 
    2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง  
         สร้างแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจพิจารณา ปรับแก้ และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ปรับแก้ น าไปทดลอง
ใช้ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) น าแบบ ทดสอบจ านวน 
30 ข้อที่คัดเลือก และปรับปรุงแล้วมาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR–20 ของ 
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ปรับปรุงข้อบกพร่องอีกครั้ง จากนั้นจัดพิมพ์เปนนฉบับสมบูรณ์ 
                 3) แบบวัดความรู้อภิปัญญา (Metacognitive Knowledge)  
          สร้างแบบวัดความรู้อภิปัญญา ซึ่งประกอบด้วย สถานการณ์ ค าถาม แนวค าตอบ 
และเกณฑ์การให้คะแนน จ านวน 6 ข้อ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพิจารณา ปรับแก้ น าให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไป
ทดลองใช้ และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ปรับปรุงและจัดท าเปนนแบบวัดความรู้
อภิปัญญาฉบับสมบูรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ One Sample T-test 

กระบวนการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยปฏิบัติการของ เคิร์ท เลวิน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 

ขั้นตอน ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ เคิร์ท เลวิน (Tomol, 2010, p.17) 

 
ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีทุ่งสง สังเกตการณ์การเรียนการสอนใน
รายวิชาชีววิทยาของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
สตรีทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเน้นรูปแบบการบรรยาย เนื่องจากเนื้อหาชีววิทยา
มีจ านวนมาก ท าให้ครูจึงต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนเนื้อหา
ทั้งหมด นักเรียนจึงไม่ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  

ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม โดยสัมภาษณ์ครูผู้สอนถึงประเด็นเนื้อหาท าให้ทราบว่า 
เนื้อหาทางชีววิทยาที่ยากและนักเรียนส่วนใหญ่สอบได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด 
ได้แก่ เรื่องระบบประสาท  เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ และเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง และจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน พบว่านักเรียนห้องเรียนพิเศษใส่ใจต่อการเรียน ส่งงานทันตามก าหนดเวลา มี
ความกล้าแสดงออก มีความสามารถในการค้นหาความรู้เพ่ิมเติม เมื่อครูสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามได้ แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลของการคิดหรือการกระท าได้ เมื่อมี
ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้งานที่ออกมาไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีเป้าประสงค์ที่จะ
พัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนผล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัญหา  การเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
สะท้อนผลกับครูผู้สอนรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทีส่่งเสริมอภิปัญญา พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es กับเทคนิค KWHL สามารถส่งเสริมอภิปัญญาของ
ผู้เรียนได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการสอนในรายวิชาชีววิทยา
เพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน ความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ทราบว่านักเรียนห้อง 5/1 ซึ่ง
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เปนนนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีลักษณะที่โดดเด่นกว่านักเรียนห้องอ่ืน ๆ เช่น การเอาใจใส่ต่อการเรียน มี
ความกล้าแสดงออก ความสามารถในการค้นหาความรู้เพ่ิมเติม เมื่อครูสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามได้ แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลของการคิดหรือการกระท านั้นได้ 
นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนไม่มีการวางแผนก่อนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ไม่มีการก าหนดเป้าหมาย
หรือเลือกวิธีการที่จะท าให้งานนั้นออกมาดีที่สุด และเมื่อท างานเสร็จก็ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของงาน ไม่มีการตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงไม่ตระหนักถึงความส าคัญของเนื้อหาที่เรียน และเนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้
เปนนที่คาดหวังของทางโรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 30 คน 
เปนนกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย และได้ก าหนดเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1.  เมื่อการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลง จ านวนนักเรียนคิดเปนนร้อยละ 80 ท าคะแนนในแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60  
 2.  เมื่อการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลง จ านวนนักเรียนคิดเปนนร้อยละ 70 ของนักเรียนใน
กลุ่มเป้าหมายมีอภิปัญญาอยู่ในระดับสูง  

ระยะที่ 4 การวางแผนการแก้ไขปัญหา 
 ผู้วิจัยน าผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยได้ด าเนินการวางแผนการวิจัย ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอภิ
ปัญญา ในการวิจัยนี้ประกอบด้วยเครื่องมือวิจัย 3 ประเภท คือ 1) แผนจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับ
เทคนิค KWHL กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12  
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง  จ านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งเปนนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดความรู้อภิ
ปัญญา (Metacognitive Knowledge) จ านวน 6 ข้อ โดยในแต่ละข้อวัดความรู้อภิปัญญาทั้ง 3 ด้าน คือ 
ด้านบุคคล ด้านงาน และด้านกลวิธี 

ระยะที่ 5 ระยะการลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาตามแผน 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามแผนที่วางไว้ดังนี้ 
 1.  เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL จ านวน 6 แผน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความรู้อภิปัญญา 
 2.  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL จ านวน 6 แผน 
เวลา 16 ชั่วโมง  
 3.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความรู้อภิปัญญาและทดสอบนักเรียนหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 
 4.  หลังจากให้นักเรียนท าแบบทดสอบแล้วจึงน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 6 การประเมินและติดตามผล 
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 หลังจากจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL ผู้วิจัยประเมินและติดตามผล ดังนี้ 
1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยการวิเคราะห์

คะแนนแต่ละคนเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย
สามารถท าคะแนนในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวนคะแนนในแบบทดสอบทั้งหมด 

2)  การประเมินผลการพัฒนาอภิปัญญา โดยน าคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย มีอภิปัญญาอยู่ในระดับสูง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

น าเสนอผลการวิจัยตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการของเคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) ซึ่งจะ
สรุปรวมผลการวิจัยในระยะที่ 1-3 รวมกันเปนนผลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้และ 
อภิปัญญาของนักเรียน และความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และระยะที่ 4-5 รวมเปนนผลการวางแผนแก้ไขปัญหา และการลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา และระยะที่ 6 
รวมเปนนผลการประเมินและติดตามผลการวางแผน และการลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา โดยมีผลการวิจัย
ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้และอภิปัญญาของนักเรียน และ
ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่า การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเน้นรูปแบบการบรรยายโดยเนื้อหาที่ยากและนักเรียนส่วนใหญ่
สอบได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด ได้แก่ เรื่องระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ และ
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบดังกล่าวไม่ได้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดใน
ระดับท่ีเหมาะสม ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

 การที่ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จได้ตามต้องการนั้นจะต้องมีความสามารถในการควบคุม
และประเมินกระบวนการคิดของตนเองซึ่งเรียกว่าอภิปัญญา(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2555, น. 119) กระบวนการทางอภิปัญญาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมายหรือ
ส่งเสริมความเข้าใจในการเรียน การพัฒนาทักษะทางอภิปัญญาเปนนเป้าหมายหนึ่งของการเรียน
วิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนัก สามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง มีการแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (Kipnis, & Hofstein, 2007, pp. 603-604) อภิปัญญามี
ความส าคัญและจ าเปนนอย่างยิ่งต่อผู้เรียน เนื่องจากท าให้ผู้เรียนสามารถรู้ตนเอง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ตรวจสอบตนเอง และปรับปรุงตนเองได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, น. 
122 - 123) เทคนิค KWHL จึงเปนนกลวิธีหนึ่งในการสะท้อนอภิปัญญาของผู้เรียน (Marshall, Horton, & 
Smart, 2009, p.508) 
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 ผู้วิจัยและครูพ่ีเลี้ยงได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
        1.  เมื่อการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลง จ านวนนักเรียนคิดเปนนร้อยละ 80 ท าคะแนนในแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60  
     2.  เมื่อการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลง จ านวนนักเรียนคิดเปนนร้อยละ 70 ของนักเรียนในกลุ่ม 
เป้าหมายมีอภิปัญญาอยู่ในระดับสูง 

2. ผลการวางแผนการแก้ไขปัญหา และการลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา 
       ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 1. แผนจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค 
KWHL เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง จ านวน 6 แผน ผลจากการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญแสดงให้เห็นว่ารายละเอียดภายในแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
จ านวน 1 ฉบับ 30 ข้อ ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน พบว่าจากการ
สร้างข้อสอบทั้งหมดจ านวน 60 ข้อ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดลองใช้ พร้อมทั้ง
หาคุณภาพของข้อสอบ ผู้วิจัยได้เลือกข้อสอบที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มากที่สุดเพื่อน ามาใช้จริง จ านวน 30 ข้อ ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .28-.72  ค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง .20-.56 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .88 และ 3.แบบวัดความรู้
อภิปัญญา จ านวน 1 ฉบับ 6 ข้อ ผลการหาคุณภาพของแบบวัดความรู้อภิปัญญา พบว่าแบบวัดทั้ง 6 ข้อ 
ซึ่งแต่ละข้อประกอบด้วยสถานการณ์ ข้อค าถาม แนวทางการตอบค าถาม และเกณฑ์การให้คะแนนมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สามารถน าไปใช้ได้ และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ .82 ถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมาก  

หลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้พบว่า ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู้เปนนอย่างดี กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับค ากล่ าวของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
(2544, น. 60-61) และสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า  (2545, น. 42) ที่กล่าวว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5Es ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และสนุกสนานกับการเรียนรู้มากกว่าการเรียน
แบบท่องจ า ฝึกให้รู้วิธีการค้นหาความรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ช่วยให้จดจ าความรู้ได้นาน สามารถ
เชื่อมโยงความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ในขณะที่สมญา ทาเกตุ (2552, น.72) กล่าว ถึงจุดเน้นที่
ส าคัญในการน าเทคนิค KWHL ไปใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด คือถามให้นักเรียนได้คิดในทุกขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL จึงสอดคล้องกับทฤษฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) ที่ว่าบุคคลที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเอง สามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวในการจัดการควบคุม
กระบวนการคิด การท างานของตนด้วยกลวิธีต่าง ๆ ช่วยให้การเรียนรู้และงานที่ท าประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีต้องการ 
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3.  ผลการประเมินและติดตามผลการวางแผน และการลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา    
    1) ผลการประเมินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนกับคะแนนเกณฑ์ โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบทดสอบกลุ่มเดียว (One Sample- t-
test) ผลการวิเคราะห์เปนนดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

t-test One Sample 
Test Value = 18 

N df Mean S.D. t 
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 30 29 20.77 2.66 5.69* 

t(df=29) = 1.70 , p < .05 
   จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

20.77 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าค่าการทดสอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 คือหลังเรียนด้วยรูปแบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL นักเรียนร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  

2) ผลการประเมินการพัฒนาอภิปัญญา 
         ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดความรู้อภิปัญญาของ

นักเรียนกับคะแนนเกณฑ์ โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบทดสอบกลุ่มเดียว (One Sample- t-test) ผลการ
วิเคราะห์เปนนดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์อภิปัญญาของนักเรียน 

t-test One Sample 
Test Value = 24.34 

N df Mean S.D. t 
อภิปัญญาหลังเรียน 30 29 29.17 3.33 7.93* 

t(df=29) = 1.70 , p < .05 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนอภิปัญญาของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.17 ผล
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดความรู้อภิปัญญาของ
นักเรียนสูงกว่าค่าการทดสอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
คือหลังเรียนด้วยรูปแบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL นักเรียนร้อยละ 70 มีอภิปัญญาอยู่ในระดับสูง  
 จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง
จ านวน  6 แผน  และ เก็บร วบรวมข้ อมู ล โ ดย ใช้ แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน  
และแบบวัดอภิปัญญา ซึ่ ง เปนนการวิจัยที่มี พ้ืนฐานแนวคิดจากทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
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(Constructivist Theory) ที่เน้นการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเปนนผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ( Information 
Processing Theory) โดยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเองหรืออภิปัญญานั้นจะเริ่ม
ตั้งแต่การใส่ใจในการรับรู้ การรับรู้ และกลวิธีต่าง ๆ ที่น ามาใช้ ถ้าผู้เรียนมีความใส่ใจต่อการเรียนหรือ
งานที่ครูมอบหมาย การเรียนหรือการกระท านั้นก็จะมีความหมายต่อตัวผู้เรียนและเมื่อผู้เรียนสามารถ
เลือกใช้กลวิธีที่มีความเหมาะสมต่อตนเอง ต่อการเรียนหรือต่องานนั้น ๆ ก็จะท าให้งานเหล่านั้นประสบ
ผลส าเร็จ 
 โดยผลจากจัดการเรียนรู้พบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วย
แสงนั้น นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด สามารถท าคะแนนในแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมใน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด สามารถท าคะแนนในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้เท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 1 และจากการปรึกษากับครูพ่ีเลี้ยงได้ข้อสรุปว่านักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL ซึ่งให้ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสิโรตม์  บุญเลิศ (2554, น. 122 - 125) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5E 
ร่วมกับกลวิธีการสะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง และกลุ่มอ่อน ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5E ร่วมกับกลวิธีการสะท้อน
อภิปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มโนมติทางวิทยาศาสตร์ และอภิปัญญาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ สูงกว่าร้อยละ 60  
 ส าหรับอภิปัญญาของนักเรียน จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
93.33 ของนักเรียนทั้งหมด มีอภิปัญญาอยู่ในระดับสูง ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 2 และจากการสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนพบว่านักเรียนมีการวางแผนและแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ มีการตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งมากขึ้น รวมถึงมีความสามัคคีกันภายในกลุ่มมากยิ่งขึ้น
ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของฤกษ์ฤดี  เสนเรือง (2549, น. 67 - 68) ศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ
และการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนโดยกลวิ ธีอภิปัญญา พบว่า
นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า โดยกลวิธีอภิปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข (2554, น. 67-69) และสิโรตม์  บุญเลิศ 
(2554, น. 122-125) ซึ่งน ากลวิธีในการสะท้อนอภิปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญา
ของผู้เรียน 
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 การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL เปนน
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ของตนเอง สิ่งที่ตนเองสนใจ สามารถวางแผนการท างานหรือเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับ
การท างานหรือการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเองได้ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในขั้นสร้างความสนใจที่
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและใส่ใจต่อสิ่งที่เรียน นักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ดังนั้นการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es มาเปนนแนวทางในการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง จึงเปนนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และ
ส าหรับเทคนิค KWHL นั้นเปนนเทคนิคที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้อีกแนวทาง
หนึ่ง เนื่องจากการน าเทคนิค KWHL มาใช้นั้นจะสนับสนุนให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
สอดคล้องกับทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความรู้เดิมของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดว่าตนเองมีความสนใจเพ่ิมขึ้นอย่างไรในเรื่องที่ตนเองพอจะมี
ความรู้เดิมอยู่บ้างแล้วหรือเรื่องที่ตนเองอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน ช่วยในการออกแบบวิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียนและการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเองได ้
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้และอภิปัญญาของนักเรียน และ
ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

    สภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเน้นรูปแบบการบรรยาย โดยเนื้อหาที่ยากและนักเรียนส่วนใหญ่สอบได้
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด ได้แก่ เรื่องระบบประสาท เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ และ
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามได้แต่
ไม่สามารถอธิบายเหตุผลของการคิดหรือการกระท าได้ น ามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและสะท้อนผล พบว่า
การจัดการเรียนรู้แบบ 5Es กับเทคนิค KWHL สามารถส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
ผู้วิจัยและครูพ่ีเลี้ยงได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  1. เมื่อการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลง 
จ านวนนักเรียนคิดเปนนร้อยละ 80 ท าคะแนนในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสังเคราะห์
ด้วยแสงไดเ้ท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 และ 2. เมื่อการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลง จ านวนนักเรียนคิดเปนนร้อย
ละ 70 ของนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีอภิปัญญาอยู่ในระดับสูง 

2.  ผลการวางแผนแก้ไขปัญหา และการลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา 
    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง มีค่าความยากง่าย

รายข้ออยู่ระหว่าง .28 - .72 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .20 - .56 ซึ่งถือว่าข้อสอบมีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ได้ และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .88 ซึ่งถือว่ามีค่าความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับดีมาก 
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    แบบวัดความรู้อภิปัญญา จ านวน 6 ข้อ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สามารถ
น าไปใช้ได้ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .82 ซึ่งถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
ดีมาก 

    ส าหรับผลการปฏิบัติตามแผนพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้เปนนไปตามแผนที่ได้วางไว้ โดย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWHL ช่วยให้นักเรียนสามารถตรวจสอบสิ่งที่ตนเองรู้
ได้จากสิ่งที่ตนเองเขียนลงในช่อง K และกิจกรรมการเรียนรู้สามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนท าให้
นักเรียนอยากเรียนรู้ซึ่งตรวจสอบได้จากสิ่งที่นักเรียนเขียนลงในช่อง W เมื่อมีความสนใจและใส่ใจก็
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จากอินเทอร์เน็ต จากการทดลอง จากต าราเรียน เปนน
ต้น และในขั้นตอนสุดท้ายเปนนการน าเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับความรู้
เดิมที่ตนเองเขียนไว้ในตอนต้น ท าให้ทราบว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมบ้าง และนอกจากนี้พบว่า
นักเรียนมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ มีการวางแผนก่อนการปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
สามัคคีกันเปนนอย่างด ี

3.  ผลการประเมินและติดตามผลการวางแผนการแก้ไขปัญหา และการลงมือปฏิบัติ
แก้ไขปัญหา 

   3.1 ผลการประเมินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนร้อยละ 90 มีผล 
สัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

   3.2 ผลการผลการประ เมิ นการ พัฒนาอภิ ปัญญา  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  93.33  
มีอภิปัญญาอยู่ในระดับสูงซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

ครูควรให้เวลานักเรียนได้คิดและสะท้อนความรู้เดิม ความต้องการหรือข้อสงสัย และ
ความรู้ใหม่ที่ได้ ควรให้นักเรียนน าสิ่งที่นักเรียนได้เขียนลงในแผนผัง KWHL มาเปรียบเทียบเพ่ือแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนหรือสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือตรวจสอบว่าสิ่งที่ตนเองรู้มาก่อนตรงกับสิ่งที่เพ่ือนรู้
หรือไม ่ถ้าไม่ตรงกันก็จะน าไปสู่การอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้องต่อไป 
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การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา  
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

Learning Management Using SSCS Model to Develop Problem Solving 
Ability of C Programming of  Mathayomsuksa 5 Students  

เบญจพร ย่านวารี1 นพเก้า ณ พัทลุง2 และอรจิรา สิทธิศักดิ์3 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ก่อนและหลังเรียน  2)  ศึกษาความพึงพอใจ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการสุ่ม

แบบกลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 21 คน  เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 

SSCS  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัย  3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยสรุปว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS  มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS มี

ความพึงพอใจในระดับมาก 

ค้าส้าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS, ความสามารถในการแก้ปัญหา, ความพึงพอใจ 
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Abstract 

The research aimed to  1) compare the solving ability of  mathayomsuksa 5 
students before and after using SSCS model learning management.  2) study the 
satisfaction of student on SSCS model learning management. The research tools 
consisted of 1) 6 lesson plans of  SSCS model learning management. 2) 3 items test of 
solving ability. 3) satisfaction questionnaire satisfaction. The result of this research were: 
1) the student’s solving ability after use SSCS model learning management is higher 
than before at .01 level of significant different.  2) the students were satisfied on SSCS 
model learning management at high level. 

Keywords : SSCS model, solving ability, satisfaction 
 

บทน้า 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ได้

ก าหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะที่ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  ความสามรถในการ
แก้ปัญหา   ความสามารถในการใช้ทักษะชี วิ ต   และความสามารถในการใช้ เทคโน โลยี 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6-7)  ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการคิด
วิเคราะห์ที่เหตุผล โดยมีทิศทางและเป้าหมาย เป็นพ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล  อีกทั้งยังส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคมท่ีต้องใช้การคิดเพ่ือแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัญหาที่ง่ายไปจนถึงปัญหาที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ  ผู้มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดีก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง  การฝึกให้
นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาจึงถือเป็นสิ่งส าคัญ  นอกจากนี้บุเจียและวอยซ์ (สายสุนีย์  เจริญสุข. 
2557 : 113 ; อ้างอิงจาก Bujea and Voyce. 1988 : 161) ได้ให้ความเห็นว่า ถึงแม้การเรียนรู้ภาษาที่
ใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการเขียนโปรแกรม แต่จะต้องมีทักษะส าคัญอ่ืนๆ
อีกที่จะต้องท าได้ในการเขียนโปรแกรม ทักษะดังกล่าวคือความสามารถในการแก้ปัญหา  ดังนี้จะเห็นได้
ว่าการเขียนโปรแกรมและความสามารถในการแก้ปัญหามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยการที่จะเขียน
โปรแกรมได้ดีจะต้องอาศัยความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลด้วย   

จากการที่ผู้วิจัยได้รับผิดชอบเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหา  เห็นว่านักเรียน
ส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคิดแก้ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาที่เป็นการประยุกต์จากบทเรียนเรียนได้น้อย 
จึงได้ทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 50 ซึ่งหากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถใน
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การแก้ปัญหา  จะท าให้นักเรียนมีความสามรถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น สามารถต่อยอดไปยังบทเรียนที่ยาก
และซับซ้อนขึ้นได้ และอาจน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวันได้   

การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เป็นวิธีการสอนที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา  ช่วยให้นักเรียนได้
ใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยครูเป็นผู้น าเสนอ
ปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการส าคัญของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4)  อันเป็นหลักสูตรการศึกษา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 Search เป็น
ขั้นของการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  และแยกแยะประเด็นของปัญหา ขั้นที่ 2 Solve เป็นขั้น
วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 Create เป็นขั้นการน าวิธีการ และผลที่ได้จากการแก้ปัญหามา
จัดให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ  และสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้  และขั้นที่ 4  Share เป็นขั้น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเคยมีผู้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ SSCS โดย สันนิสา  สมัยอยู่ (2554 : 132) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS แล้วนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 นอกจากนี้ ปาริชาต  ราษแก้ว (2556 : 81) ได้ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์สูงขึ้น 
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้SSCS เป็นรูปแบบการสอนที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหา จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS ในวิชาการโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้
คิด และเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีระบบ เกิด
ทักษะในการแก้ปัญหา และมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น 

 
วิธีการวิจัย 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีทั้ง 4 กลุ่ม รวม 77 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีกลุ่มที่ 4 จ านวน 21 คน ซึ่งได้จากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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2) เครื่องมือในการวิจัย 
2.1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS จ านวน 6 แผน รวมเวลาเรียน 12 คาบ ค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ทุกแผนเท่ากับ 1.0 
2.2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบอัตนัย 3 ข้อ

จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน โดยทั้ง 2 ฉบับ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.0 
ทุกข้อ และค านวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) พบว่า
แบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าความเชื่อม่ัน 0.80 และแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 

2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS  
จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด  พึงพอใจมาก พึง
พอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยมากโดยมีประเด็นที่ศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาสาระ  
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านครูผู้สอน ซึ่งมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 

3) วิธีการด้าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
3.1)  ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แก้ปัญหาฉบับที่ 1 (ก่อนเรียน) 
3.2) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ไปใช้กับกลุ่ม โดยใช้แผนการสอน 6 แผน 

จ านวน 12 คาบ รวมเวลา 6 สัปดาห์ 
3.3) ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แก้ปัญหาฉบับที่ 2 (หลังเรียน) 
3.4) ทดสอบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังจากจัดการเรียนการสอนโดยใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบ SSCS จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้ t-test แบบ Dependent และหา
ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนด  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS  

การทดสอบ n คะแนนเตม็    S.D t 

ก่อนเรียน 21 30 12.55 5.17 

7.28** หลังเรียน 21 30 20.74 4.01 

ผลต่าง 8.19  

 ** ระดับนัยส าคัญที่ .01 

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางโปรแกรมหลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ท าให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น  
ครูเป็นเพียงผู้ที่คอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด และคอยให้ค าแนะน าเท่านั้น  นักเรียนเป็นผู้คิด และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีอิสระที่จะคิด  แสดงความคิดเห็นของตนเอง  และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้อ่ืน ได้ฝึกคิดและวิเคราะห์หาวิธีการและทางเลือกที่ดีที่สุดเพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาครั้งต่อไป  สิ่งเหล่านี้เป็นการเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหา จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสารถใน
การแก้ปัญหา  ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุภัทรา  สิริรุ่งเรือง 
(2554: 91) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามรถในการเรียน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS 
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ในวิชาหรือเนื้อหาที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุ
กัญญา  สุมโน (2554: 81) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ SSCS ส่วนใหญ่มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 79.39 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับปาริชาติ  ราษแก้ว (2556: 81) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการเรียนรู้แบบ SSCS มี
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียน 
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 

SSCS  

ความพึงพอใจ    S.D 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหาสาระ 3.81 0.46 มาก 
2. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3.72 0.33 มาก 

3. ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 3.99 0.18 มาก 

4. ด้านครูผู้สอน 4.3 0.27 มาก 
ภาพรวม 3.98 0.39 มาก 

 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 
SSCS ตามแบบประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ ซึ่งแยกตามด้านต่าง ๆ เป็น 4 ด้าน  ได้แก่  ด้าน
เนื้อหาสาระ  ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ และด้าน
ครูผู้สอน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น 
มีอิสระในการคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและลงมือท าด้วยตนเองโดยมีครู
คอยกระตุ้น และให้ค าปรึกษา อีกท้ังยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและครูผู้สอน ท าให้เห็น
แนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 

วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สามารถสรุปผลได้ว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางโปรแกรมสูง
กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบ SSCS มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x  = 3.98, S.D. = 39)  เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า นักเรียน
พึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ ด้านครูผู้สอน (x  =  4.30)  ด้านการวัดและกรประเมินผลการเรียนรู้ 
(x  =  3.99)   ด้านเนื้อหาสาระ (x  = 3.81) และด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (x  = 3.72) 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยขั้นต่อไปควรน าการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้
อ่ืนๆเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชา“เขียนแบบวิศวกรรม”
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดีย “เขียนแบบวิศวกรรม” สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ  นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
“เขียนแบบวิศวกรรม”สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ TIE55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ านวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินคุณภาพสื่อการสอน
มัลติมีเดีย รายวิชา “เขียนแบบวิศวกรรม” และแบบสอบถามความพึงพอใจสื่อการสอนมัลติมีเดีย 
“เขียนแบบวิศวกรรม”  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคุณภาพของเนื้อหาและด้านสื่อ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา, มีการสอดแทรกด้านความคิดริเริ่มและประสบการณ์
จากผู้สอน, ตัวอักษรโตคมชัดจัดสีสันสวยงาน เหมาะสมกับขนาดห้องเรียน , เนื้อหาสาระทางวิชาการมี
ความสมบูรณ์  และเนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 
3 ข้อ ได้แก่ เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง, มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้ในวิชาการทันต่อ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, มีการกระตุ้นและให้เกิดความคิดค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เท่า ๆ กัน 
ตามล าดับ   
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Abstract 
    The purposes of this study were to develop multimedia teaching materials 
“Engineering Drawing" Department of Industrial Engineering RMUTSB. and to  study the 
satisfaction of students with the multimedia teaching materials.The population of the 
study was student learning   “Engineering Drawing" Department of Industrial 
Engineering,(TIE55) 11 people starred  RMUTSB Nonthaburi  Centre. Instrumemt used in 
the research a multimedia teaching quality “Engineering Drawing". Satisfaction and 
multimedia teaching materials arithmetic mean, standard deviation and used to analyze 
the data. It was found that the analysis of data for evaluating the quality of content and 
media professionals quality level is the highest level of 5 items : 1) including the 
benefits of teaching in higher education ; 2) with the insertion of the initiative and 
experience of the instructor; 3)in contrast to the colorful characters and beautiful 
appropriate class sizes ; 4) a rich academic content ; and 5)academic content and 
accuracy, respectively. The analysis of data on student satisfaction with the media 
found that the satisfaction level is the highest level of 3  items : 1)that including 
academic content to be accurate ; 2) were synthesized and academic knowledge in 
pace with technology ; and 3) advances and the idea is to stimulate ongoing research 
equally respectively. 
 
Keywords :  the multimedia teaching materials,  engineering drawing  , industrial engineering 
  

บทน า 
แนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีและการใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนา  ท าให้

ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมพร้อมประเทศทั้งการสร้างระบบกลไกและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถปรับตัวก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเท่าทัน เพ่ือเป็นรากฐานที่เข้มแข็งมั่นคง
ในการเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศไทย ในระยะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นบทบาทของภาครัฐที่เน้นการพัฒนาในเชิงตั้งรับ ประกอบ
กับภาครัฐมีข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากรและการบริหารจัดการ  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที  ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านสื่อต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างซับซ้อนรวดเร็ว 
ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการได้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553 : 2) ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้ามาก
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หลายเท่า แต่กลับมีราคาถูกลงโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือ PC เริ่มมีบทบาทมากขึ้นตามล าดับมี
ผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ จ านวนมาก เนื่องจากมีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อ พี.ที.ที   ซึ่งจะท าให้ภาพที่เสมือนจริงแก่คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อหนึ่งที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีจึงมีความเหมาะสมที่จะน าสื่อลักษณะ
ดังกล่าวมาประกอบค าบรรยาย ในการเรียนการสอน  (สมพงษ์ เทศน์ธรรม, 2541) ในหลักสูตรหลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กระทรวงศึกษาธิการ  
มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสอน อบรมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ แก่นักศึกษา คนงานช่างอุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือ ตลอดจนประสานงานติดต่อสื่อสาร และ
ประเมินผลการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้จึงท าให้ผู้วิจัยต้องการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย รายวิชา“เขียนแบบวิศวกรรม”สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการขึ้นมา  เพ่ือตอบสนองความมุ่ง
หมายของหลักสูตรให้เข้าสู่ระบบ TQF ตามมาตรฐานของสกอ.ในปัจจุบัน  ใช้เป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดทางการสอนจะเป็นการส่งเสริมการสอนในรายวิชา“เขียนแบบวิศวกรรม” สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งจะสามารถ
น าเสนอเนื้อหาไดล้ึกซึ้งกว่าการบรรยายแบบปกติ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ส าหรับรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไปอีกด้วย   

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียรายวิชา “เขียนแบบวิศวกรรม” สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา “เขียนแบบวิศวกรรม” สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” โดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งมีการน าเสนอ
วิธีการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ก าลังเรียนรายวิชา “เขียนแบบวิศวกรรม” 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ TIE55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ านวน 
11 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา“เขียนแบบวิศวกรรม” 
แบบสอบถามความพึงพอใจสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา“เขียนแบบวิศวกรรม” 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  การสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา“เขียนแบบวิศวกรรม” 
 2.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.  พิจารณาคุณลักษณะที่ต้องการประเมินด้านเนื้อหาและด้านสื่อ 
 4.  สร้างแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 
โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ  ลิเคิร์ท 
(Likert) 5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551 : 67)   น าผลจากการประเมินมาพิจารณาค่าเฉลี่ย การ
ก าหนดระดับการประเมินคุณภาพเครื่องมือใช้ค่าระดับน้ าหนักคะแนน ตามแนวของเบสต์  (Best,1981 : 
196) ดังนี้ 
 4.51-5.00  หมายถึง   เครื่องมือมีคุณภาพดีมาก 
 3.51-4.50  หมายถึง   เครื่องมือมีคุณภาพด ี
 2.51-3.50  หมายถึง   เครื่องมือมีคุณภาพปานกลาง 
 1.51-2.50  หมายถึง   เครื่องมือมีคุณภาพน้อย 
 1.00-1.50  หมายถึง   เครื่องมือมีคุณภาพน้อยที่สุด 
 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจด าเนินการสร้างโดยวิธิการ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551 : 67)    
 2.  น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใช้ภาษา ความชัดเจน ความเหมาะสมแล้วน าค าแนะน าที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 

3.  ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการปรับปรุงและผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา แล้วนาไปหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม จากนั้นน าไปทดลอง (Try out) กับกลุ่ม
ประชากรที่มีลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา จ านวน 14 คน เพ่ือนำมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติทีก่ าหนดไว้ในการวิจัย  

4.  น าผลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับร่าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS V 15 (Statisitcal Package for the Social ScienceVersion 15) เพ่ือทดสอบความ
เที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือการวิจัยด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.7985 และ 0.7884 ตามล าดับ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) ใช้การ

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการ
ประเมินตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551 : 67) 5 ระดับ   
 เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่
มีต่อสื่อมัลติมีเดีย ตามแนวของเบสต์ (Best, 1981 : 196) ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00 แปลความว่า มีคุณภาพมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49 แปลความว่า มีคุณภาพมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 แปลความว่า มีคุณภาพปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49 แปลความว่า มีคุณภาพน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49 แปลความว่า มีคุณภาพน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย  โดยใช้นักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ TIE55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ านวน 
11 คนลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินตามแนวของลิเกิร์ต (Likert) (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ, 2551 : 67)    
 เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยจากความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อ
มัลติมีเดีย ตามแนวของเบสต์ (Best, 1981 : 196) ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00 แปลความว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
            ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพของเนื้อหาและด้านสื่อ จาก
อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี จ านวน 7 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เท่ากับระดับมากเท่า ๆ กัน ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของเนื้อหาและด้านสื่อ จากอาจารย์
ประจ าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี จ านวน 7 คน 

 
รายการประเมิน µ σ ระดับคุณภาพ 

1. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความสมบรูณ ์ 4.50 0.93 มากที่สุด 

2. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง 4.50 0.76 มากที่สุด 
3. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความทันสมัย 4.25 0.46 มาก 
4. มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน 4.25 1.04 มาก 

5. มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้ในวิชาการทันต่อ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี 4.13 0.99 

 
มาก 

6. มีการสอดแทรกด้านความคิดรเิริ่มและประสบการณ์
จากผู้สอน 4.63 0.74 

 
มากที่สุด 

7. สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือปฏิบัติจริงได้ 3.51 0.54 มาก 
8. มีการกระตุ้นและใหเ้กิดความคดิค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 

4.00 1.07 
 

มาก 

9. ตัวอักษรโตคมชัด  จัดสีสันสวยงาม เหมาะสมกับ
ขนาดห้องเรียน 4.60 0.93 

 
มากที่สุด 

10. เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 4.65 0.70 

 
มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 3.88 0.17 มาก 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา, มีการสอดแทรกด้านความคิดริเริ่มและประสบการณ์
จากผู้สอน, ตัวอักษรโตคมชัดจัดสีสันสวยงาน เหมาะสมกับขนาดห้องเรียน , เนื้อหาสาระทางวิชาการมี
ความสมบูรณ์  และเนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง ตามล าดับ  รองลงมาคือมีระดับคุณภาพอยู่
ในระดับมาก จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความทันสมัย, มีแนวคิดและการน าเสนอที่
ชัดเจน, มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้ในวิชาการทันต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, มีการกระตุ้น
และให้เกิดความคิดค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือปฏิบัติจริงได้  ตามล าดับ 
สรุปคือคุณภาพของเนื้อหาและด้านสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา“เขียนแบบวิศวกรรม”ถือว่ามีคุณภาพ สามารถ
น าไปใช้ประกอบการเรียน การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย จากนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ TIE55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ านวน 
11 คน โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จ านวน 7 ข้อ ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อ
มัลติมีเดีย จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ TIE55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ านวน 11 คน 

 

รายการประเมิน µ σ ระดับคุณภาพ 
1. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความสมบรูณ ์ 4.46 0.78 มาก 
2. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง 4.66 0.49 มากที่สุด 
3. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความทันสมัย 4.38 0.77 มาก 
4. มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน 4.15 0.55 มาก 

5. มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้ในวิชาการทันต่อ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี 4.66 0.49 

 
มากที่สุด 

6. มีการสอดแทรกด้านความคิดรเิริ่มและประสบการณ์
จากผู้สอน 4.15 0.90 

 
มาก 

7. สามารถใช้เป็นแหล่งอา้งอิงหรือปฏิบัติจริงได ้ 3.59 0.50 มาก 

8. มีการกระตุ้นและให้เกิดความคดิค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 
4.66 0.49 

 
มากที่สุด 

9. ตัวอักษรโตคมชัด  จัดสีสันสวยงาน เหมาะสมกับ
ขนาดห้องเรียน 4.23 1.01 

 
มาก 

10. เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 4.38 0.96 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.35 มาก 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง, มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้ในวิชาการทันต่อความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยี, มีการกระตุ้นและให้เกิดความคิดค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เท่าๆกันตามล าดับ  รองลงมาคือ 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความสมบูรณ์ , 
เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความทันสมัย , เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา , 
ตัวอักษรโตคมชัด  จัดสีสันสวยงาน เหมาะสมกับขนาดห้องเรียน, มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน, มี
การสอดแทรกด้านความคิดริเริ่มและประสบการณ์จากผู้สอน, สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือปฏิบัติจริง
ได้ ตามล าดับ สรุปคือความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา “เขียนแบบวิศวกรรม” 
ถือว่ามีความเป็นที่นิยมชื่นชอบต่อผู้เรียน ซึ่งสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียน การสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพของเนื้อหาและด้านสื่อ จาก
อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี จ านวน 7 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เท่ากับระดับมากเท่า ๆ กัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 5 
ข้อ ได้แก่ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา , มีการสอดแทรกด้านความคิดริเริ่มและ
ประสบการณ์จากผู้สอน, ตัวอักษรโตคมชัดจัดสีสันสวยงาน เหมาะสมกับขนาดห้องเรียน, เนื้อหาสาระทาง
วิชาการมีความสมบูรณ์  และเนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง ตามล าดับ  รองลงมาคือมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความทันสมัย, มีแนวคิดและการ
น าเสนอที่ชัดเจน, มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้ในวิชาการทันต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, มีการ
กระตุ้นและให้เกิดความคิดค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือปฏิบัติจริงได้  
ตามล าดับ สรุปคือคุณภาพของเนื้อหาและด้านสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา “เขียนแบบวิศวกรรม” ถือว่ามี
คุณภาพ สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ สวอร์ท 
(Stewart, 1995) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ด้วยการเสนอเนื้อเรื่องที่มีลักษณะ
เหมือนจริง โดยได้ออกแบบการช่วยเหลือผู้เรียนให้ง่ายต่อการใช้งานที่สุด โดยมีตัวอย่างเป็นมัลติมีเดียแบบ
การโต้ตอบประกอบกับการเรียน สอดคล้องกับ แบกซ์เตอร์ (Baxter, 1996) ท าการวิจัยเรื่องปฏิสัมพันธ์
ก่อนการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีส่วนในการใช้มัลติมีเดีย พบว่า มัลติมีเดียในปัจจับันจะ
ประกอบด้วยตัวอักษร ภาพ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยาย โดยการวิจัยครั้งนี้เขาใช้ มัลติมีเดีย
น าเข้าสู่บทเรียนก่อนการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด โดยใช้โปรแกรม
เสนอหัวข้อต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ศึกษา ผลการวิจัย พบว่า หลังจากได้ศึกษาแล้วผู้เรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหาและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ บราวน์ (Brown, 
1994) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องมัลติมีเดียและส่วนประกอบที่ประกอบกันเป็นมัลติมีเดีย โดยใช้มัลติมีเดียซึ่ง
ประกอบด้วยเสียงและภาพประกอบในการสอนวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบว่า มัลติมีเดีย
เป็นเครื่องมือประกอบการสอนที่ดีสามารถแปลความหมายและวิเคราะห์เรื่องเสียง ภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
มัลติมีเดียที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย จากนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ TIE55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ านวน 
11 คน โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จ านวน 7 ข้อ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกต้อง, มีการ
สังเคราะห์และเสนอความรู้ในวิชาการทันต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, มีการกระตุ้นและให้เกิด
ความคิดค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เท่า ๆ กันตามล าดับ  รองลงมาคือมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความสมบูรณ์, เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความทันสมัย
,เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา, ตัวอักษรโตคมชัด  จัดสีสันสวยงาน เหมาะสมกับ
ขนาดห้องเรียน, มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจน, มีการสอดแทรกด้านความคิดริเริ่มและประสบการณ์
จากผู้สอน, สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือปฏิบัติจริงได้ ตามล าดับ สรุปคือความพึงพอใจของนักศึกษาที่



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

610 
 

มีต่อสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา“เขียนแบบวิศวกรรม” ถือว่ามีความเป็นที่นิยมชื่นชอบต่อผู้เรียน ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ประกอบการเรียน การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วิไล เวียงค า (2549) ได้น าสื่อ
มัลติมีเดียมาใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มข้ึน เนื่องจากสามารถแสดงได้ทั้งภาพ เสียงและตักอักษร 
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสืบค้นสารสนเทศจาก
อินเทอร์เน็ต มีความพึงพอใจโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านการใช้งาน รองลงมาคือ ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการน าเสนอ โดยสรุป สื่อมัลติมีเดียท า
ให้ผู้ใช้บริการมีความรู้เพ่ิมขึ้นและช่วยส่งเสริมให้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศด้วย
ตนเองได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ โกมล ชัยธัมมาวุธ (2546) ได้ศึกษาในเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน สรุปได้ว่า การใช้สื่อประเภทมัลติมีเดียในการเรียนการสอนท าให้นักเรียนพบบรรยากาศที่แปลก
ใหม่และเร้าความสนใจ เมื่อไม่เข้าใจหรือจ าไม่ได้ สามารถดูได้หลาย ๆ ครั้ง ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทบทวน
บทเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ ประยุทธการ  พรประเสริฐ 
(2548) ได้ท าการออกแบบระบบสื่อประสม เรื่อง มิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความสนใจในการรับชมระบบมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาก เพราะระบบมัลติมีเดียมีความ
สนุกสนาน เนื่องจากตัวการ์ตูนมีความน่าสนใจ และการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีเกมส์ให้เล่นหลังจาก
การรับชมระบบมัลติมีเดียเสร็จเรียบร้อยแล้วท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  อีกทั้งระบบมัลติมีเดียยัง
น าเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว และการพากย์เสียงประกอบกับเสียงดนตรี เพ่ือเป็นการดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนระยะเวลาในการด าเนินเรื่องมีความเหมาะสมต่อความสามารถในการรับชมระบบ
มัลติมีเดีย คือไม่ยาวนานจนเกิดความเบื่อหน่าย จึงท าให้ค่าความพึงพอใจในด้านความพึงพอใจในการ
รับชมระบบมัลติมีเดียอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปได้ว่า ระบบมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนได้ สอดคล้องกับเค็มเบล (Kmble,1998) ได้ศึกษาโดยบูรณาการเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย เพ่ือการสอนตามทฤษฎี Constructivist โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและประเมินผลโดย
ผู้เรียนงานวิจัยนี้เน้นสังเคราะห์งานวิจัย เพ่ือดูผลกระทบของการเรียนเมื่อใช้เทคโนโลยีมัลติมีเ ดียใน
สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบ Constructivist ผลการสังเคราะห์สรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลด้วยตนเองเกิดความคิดแบบยืดหยุ่นและก่อให้เกิดการเรียนแบบ
ร่วมมือกันในระหว่างเรียน 

  
ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใข้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  การสร้างหรือการพัฒนาแล้วน าสื่อมัลติมีเดียมาใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เ พ่ิมขึ้น 
เนื่องจากสามารถแสดงได้ทั้งภาพ เสียง และตัวอักษร ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็น
หัวใจหลักในการออกแบบสื่อการเรียน การสอนในปัจจุบัน และอนาคต 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรท าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ควรท าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาอ่ืน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับผังกราฟิก 
ที่มีต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน วิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ  

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 

The Results of  Learning Management using of  Learning Activities 
Based on Constructivism  and Graphical Techniques towards the 
Achievement of  First Year Diploma Level of Library Information 

Literacy and Analytical Thinking Ability  of  Students 
 

รัตนากร  เอ่ียมส าอางค์1 อมลวรรณ  วีระธรรมโม2 และนพเกา้  ณ พัทลุง3 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ห้องสมุดกับการรู้
สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่ 1 ก่อนและหลังจากที่ได้รับการ
เรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 2) เปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่ 1 ก่อนและหลังจากที่ได้รับ        
การเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกในของนักศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่ 1 
            กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยหลวงประธาน
ราษฎร์นิกร จังหวัดสงขลา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 แผนก 
จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 30 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม ด าเนินการวิจัยโดยแบบวิจัยศึกษากลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก จ านวน  9 แผน        
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก 
จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 24 ข้อ ใช้ทดสอบ  ก่อนเรียน
และหลังเรียนและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก จ านวน 15 ข้อ 1 ฉบับ สถิติ
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1). นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่1ที่ได้รับการเรียนรู้โดยวิธีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2). นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่1ที่ได้รับการเรียนรู้โดยวิธีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3). นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่1มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดย
วิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : วิธีการสร้างความรูด้้วยตนเอง, เทคนิคผังกราฟิก, ความสามารถในการคิดวเิคราะห ์
 

 
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2,3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
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Abstract 

             The objectives of  this research were to 1) To compare the achievement of 
students in the first year diploma level before and after they have been learning 
activities based on constructivism with graphic techniques. 2) To compare the 
analytical thinking ability first year diploma level before and after they have been 
learning activities based on constructivism with graphic techniques. 3) To study the 
satisfaction of learning activities based on constructivism with graphic techniques in 
the first year diploma level.  

 The sample consisted of 30 first year diploma level in the first semester of 
the academic year 2014 at Luangpratanragnikorn industrial and community education 
college , Hat Yai district of Songkhla Province selected by the cluster random 
sampling. The design of research was the one-group pretest-posttest design. The 
research instruments were;   1) The 9 lesson plans of learning activities based on 
constructivism with graphic techniques. 2) Two sets of  30 items - of Library 
Information Literacy learning achievement tests (4 multiple choices) for pretest and 
posttest.  3) Two sets of 24 items - of analytical thinking ability of tests (4 multiple 
choices) for pretest and posttest. 4) 15 items of a satisfaction questionnaire for 
learning activities based on constructivism with graphic techniques. Statistics used in 
this research were mean, standard deviation, and t-test 

 The findings of research were:  

 1) The achievement of students in the first year diploma level after they 
have been learning activities based on constructivism with graphic techniques. An 
achievement were higher than the previous. The level of statistical significance .01. 

 2) The analytical thinking ability of the first year diploma level after they 
have been learning activities based on constructivism with graphic techniques. An 
analytical thinking ability were higher than the previous. The level of statistical 
significance .01. 
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 3) The satisfaction of the first year diploma level students for learning 
activities based on constructivism with graphic techniques was at highest level.  

Keywords : constructivism, graphic techniques, The analytical thinking ability. 

 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6  ก าหนดความมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาดังกล่าวจะ
บรรลุผลได้นั้นจึงต้องอาศัยการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ครู ผู้สอน และผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้
ของตน (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 2543: 9-10) 
  ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนเป็นนโยบายหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาลักษณะส าคัญของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา คือ เก่ง ดี และมีความสุข โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังว่าจะท าให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืนได้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้ ที่พัฒนาไปได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนในโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 2553 : 14)  ห้องสมุด
โรงเรียนจึงเป็นแหล่งให้ความรู้ในการศึกษาค้นคว้าที่จะช่วยพัฒนาเยาวชน ช่วยวางรากฐานให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ สนใจที่จะเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิต เพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ 
ต่อไป (วีระวรรณ  วรรณโท. 2548: 1) บทบาทของการศึกษาจึงต้องเป็นการพัฒนาความสามารถทาง
ความคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมีกลวิธีในการคิด รู้จักแสวงหาข้อมูล ประมวลผล จัดระบบข้อมูลและตัดสินใจ
ด้วยตนเอง การที่ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และมีทักษะกระบวนการคิดเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียนโดยเฉพาะอย่ายิ่งผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นวัยที่ควรแก่การปลูกฝังให้ได้ฝึก
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กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้เรียนน าทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะเด็กใน
วัยนี้เป็นวัยที่มีความคิดก้าวไกลในการที่จะท าให้เด็กสามารถพัฒนาการคิดได้นั้นจะต้องมีสิ่งที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอเช่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจะต้องใช้ค าถามที่ให้
นักเรียนคิดอยู่ตลอดเวลามีกิจกรรมท่ีท าให้เด็กได้คิดวิเคราะห์เหตุการณ์เพ่ือสรุป 
 สภาพปัญหาที่พบโดยทั่วไปจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน
ราษฎร์นิกร ประจ าปีการศึกษา 2555 พบว่า ผู้เรียนขาดกระบวนการคิด  ขาดนิสัยรักการอ่าน ขาด
ทักษะการสืบค้นข้อมูล ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ขาดการแสวงหาความรู้ ไม่สามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และขาดทักษะการน าเสนอข้อมูล  ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะพ้ืนฐานที่
จะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากรายงานผลการประเมินการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนพบว่า ความสามารถในกระบวนการคิดและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนอยู่ใน
ระดับต่ า และจากการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูพบว่า นักเรียนต้องการให้ครูออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ เนื่องจากการเรียนในรูปแบบปกติมีความน่าเบื่อ ขาดความ
น่าสนใจ  (อุดมลักษณ์ เดชสง. 2555 : 15-16) แนวทางการจัดการเรียนการสอนจึงต้องจัดโดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวของผู้เรียนเองอย่างมีขั้นตอนจนเกิดทักษะและ
สามารถน าไปใช้ได้ อีกทั้งในกระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่เกิดจากจิตส านึก และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ เสียสละต่อสังคม และส่วนรวมอย่างแท้จริง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้มี
การพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งต้อง
อาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูกหรือผิด 
มีเหตุหรือผลอย่างไร และสามารถน าความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ไปใช้พัฒนาในการประกอบอาชีพ 
และการด ารงชีวิตได้อย่างด ี
             จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจน าวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถ
มีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ของตนเอง พัฒนาและขยายความคิดจากความรู้ที่ได้เรียนด้วยตนเอง 
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนในวัยนี้สามารถ
คิดอย่างเป็นเหตุผล และคิดในสิ่งที่ซับซ้อนได้มากข้ึนเมื่อพัฒนาได้อย่างเต็มที่แล้วจะสามารถคิดอย่าง
เป็นเหตุผลและแก้ปัญหาได้ดี ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิกในการจัดการเรียนการ
สอนในขั้นตอนสุดท้ายคือ ขั้นทบทวนความรู้ใหม่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียน ได้ใช้
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กระบวนการคิด สร้างความรู้ การสรุปและน าเสนอแนวคิดหลักด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจเรื่องที่เรียนชัดเจนขึ้น ท าให้ผู้เรียนเห็นวิธีเชื่อมโยงความหมายของความรู้ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งท าให้
ผู้เรียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  โดยการน าเทคนิคผังกราฟิก มาใช้เป็นการสรุปความคิด
และความเข้าใจที่แสดงออกด้วยการเขียนแผนผังแสดงความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจาก 
แนวคิดหลัก แนวคิดรอง แนวคิดย่อย แนวคิดเฉพาะเจาะจง จนกระทั่งถึงตัวอย่าง เป็นล าดับขั้นอย่าง
เชื่อมโยง นักเรียนสามารถจัดระบบความรู้ใหม่ได้อย่างมีแบบแผนในโครงสร้างทางปัญญา ท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่คงทน ซึ่งมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปการใช้ขึ้นอยู่
กับผู้เลือกว่าจะใช้ประเภทใดจะเหมาะสมกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยหลวงประธานราษฎร์
นิกร จังหวัดสงขลา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 140 คน
      กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยหลวง
ประธานราษฎร์นิกร จังหวัดสงขลา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2557จ านวน 1แผนก 
จ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น 30 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
    2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก จ านวน 9  แผน เวลา 18 ชัว่โมง 
    2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ จ านวน 
2 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับก่อนและหลังเรียน  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ
  
    2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
ฉบับก่อนและหลังเรียน  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  24 ข้อ 
                  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก จ านวน 15 ข้อ 
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 3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีการ  ดังนี้ 
     3.1 ทดสอบก่อนการเรียนรู้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ฉบับ
ที่ 1 จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 50 นาที จากนั้นบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.2 ทดสอบก่อนการเรียนรู้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับที่ 1 จ านวน 24 ข้อ โดยใช้
เวลา 40 นาที จากนั้นบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 3.3 ด าเนินการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก จ านวน 9 แผน เป็นเวลา 18 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 
 3.4 ทดสอบหลังการเรียนรู้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ฉบับที่ 2 
จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 50 นาที จากนั้นบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 ทดสอบหลังการเรียนรู้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับที่ 2 จ านวน 24 ข้อ โดยใช้
เวลา 30 นาที จากนั้นบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 3.6 สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก โดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษา 
จ านวน 15 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 สถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่ 
4.1.1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543 : 351) 
4.1.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)  
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543 : 352) 
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4.2  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
4.2.1  หาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 

1)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (IC)  

4.2.2  หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1)  หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 65) 
2)  หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้สูตรอย่างง่าย 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 84) 
3) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร 

KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 87 - 88) 
4.2.3  หาคุณภาพแบบทดสอบความสามรถในการคิดวิเคราะห์ 

1)  หาค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 65) 

2) หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้สูตรอย่างง่าย 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 84) 

3) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดวาสามารถในการคิดวิเคราะห์โดย
ใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 87 - 88) 

4.2.4  หาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจดังนี้ 
1)  หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับประเด็นการประเมิน 

(IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 65)  
2)  หาค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยหาสัมประสิทธิ์

แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) 
4.3  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

4.3.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิกโดยใช้สถิติ  t - test Dependent แบบ
ข้อมูลทั้งสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  2540 : 248) 

4.3.2  เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคแผนผัง 
กราฟิกโดยใช้สถิติ t - test Dependent แบบข้อมูลทั้งสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (ล้วน สายยศ 
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และอังคณา สายยศ.  2540 : 248) 
4.3.3  หาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการสอนและ

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ (กรมวิชาการ.  2545 : 61) 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00    หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49    หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49    หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49    หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49    หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
สรุปผล 
          การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงปีที่ 1 ผู้วิจัยสรุปผลดังนี้ 
 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่  1 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยวิธีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่1ที่ได้รับการเรียนรู้โดยวิธีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่1มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดย
วิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูงปีที่ 1 อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ พบว่า โดย
ภาพรวมนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับความรู้/ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.16 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลัง
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เรียนเท่ากับ 20.82 คะแนน จากคะแนนรวม 30 คะแนน จะเห็นได้ว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนโดย
วิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง พัฒนาและขยายความคิดจากความรู้ที่ได้เรียนด้วยตนเอง มีขั้นตอนที่ชัดเจน โดย
ปฏิบัติเป็นล าดับ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นปฐมนิเทศ เป็นขั้นที่จะน าเข้าสู่บทเรียน หรือเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง
จากความสงสัย หรือเกิดจากความสนใจของนักศึกษาเอง โดยครูจะสร้างสถานการณ์ขึ้น โดยใช้
กิจกรรมให้นักศึกษาเกิดความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น อยากท่ีจะศึกษาเรียนรู้ต่อสิ่งนั้น ๆ  
 ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นให้เกิดความคิด เป็นขั้นที่นักศึกษาจะเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะท าให้
นักศึกษาเกิดการระลึกถึงความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการจัด
หมวดหมู่สิ่งที่นักศึกษาจ าแนกแยกแยะ โดยอาจน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนสรุปความรู้
เดิม ในการจัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนกันให้อยู่ด้วยกัน เป็นต้น 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่นักศึกษาจะได้รับความรู้ใหม่จากการจัดกิจกรรมที่
ครูผู้สอนจัดขึ้น โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ ฝึกคิดจากสถานการณ์ที่ก าหนด ซึ่งจะท า
ให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลองใช้ความรู้ใหม่ เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไป
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ และน าไปปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนก าหนดขึ้น 
 ขั้นที่ 5 ขั้นทบทวนความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่จะประเมินนักเรียนว่ามีความรู้อะไรบ้างและมาก
น้อยเพียงใด โดยให้นักศึกษาสรุปและเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ เพ่ือตรวจสอบ
ว่านักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ โดยผ่านการใช้ผังกราฟิกแบบผังความคิด 
 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
นั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลอ่ืน ๆ หรือสิ่ง
ที่พบเห็นรอบตัว แล้วน ามาสัมพันธ์กับสิ่งที่ เรียนใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ของตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา โดยมีความเชื่อว่า
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาศัยประสบการณ์เดิมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม โดยน าแผนผังกราฟิกมาใช้ร่วมกัน
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสรุปและเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับ อัมพร ม้าคนอง (2543:24) ได้ให้ความหมายแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ว่า ความรู้เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการสร้างของผู้เรียน โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ และการมีปฏิสัมพันธ์กับ
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สิ่งแวดล้อม มากกว่าได้มาจากการจดจ าหรือถูกถ่ายทอดมา ซึ่งผู้เรียนมีบทบาทในกระบวนการคิด
ไตร่ตรอง สืบสวน และอภิปรายความคิดของตนเองร่วมกับผู้อ่ืน ผู้สอนมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้เรียน
ตรวจสอบความคิดของตนเอง กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ข้อมูล ความเข้าใจที่มีอยู่มาใช้สร้างความรู้ 
                 การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิกในการ
จัดการเรียนการสอนในขั้นตอนสุดท้ายคือ ขั้นทบทวนความรู้ใหม่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาส
ผู้เรียน ได้ใช้กระบวนการคิด สร้างความรู้ การสรุปและน าเสนอแนวคิดหลักด้วยตนเอง จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่เรียนชัดเจนขึ้น ท าให้ผู้เรียนเห็นวิธีเชื่อมโยงความหมายของความรู้ที่
สัมพันธ์กัน ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู้ได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถพัฒนาการทางเรียนของ
นักศึกษาด้านปัญญา คือ ความรู้และการคิด โดยเรียงตามล าดับดังนี้ คือ ด้านความรู้/ความจ า ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิกจึงท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จากผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรหม ผูกดวง (2542) ท าการวิจัยเรื่องผลของการสอนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสซึม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ตาม -
แนวคิดของ Underhill (1991) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นคือ ขั้นสร้างความขัดแย้งทาง70
ปัญญา ขั้นการไตร่ตรองและขั้นสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา พบว่า เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้
นักเรียนได้เผชิญกับปัญหา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ความต้องการและความสนใจของ
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน ทั้งยังได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ในการเรียนอีกด้วย ส าหรับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า สามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ สุกัญญา กตัญญู (2542) 
ได้ศึกษาเรื่องผลการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 50 คน โดยการวิจัยได้แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่เก็บข้อมูลมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
               2. เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.83 หลังเรียนเท่ากับ 18.03 ดังนั้นจะเห็น
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ได้ว่านักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนโดยวิธีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก โดยเฉพาะในขั้นที่ 5 ขั้นทบทวนความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่ให้นักศึกษาสรุป
และเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ผังกราฟิกแบบผังความคิด ที่มุ่งเน้ น
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพิจารณาแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ว่า
ประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมาย ความประสงค์สิ่งใด และส่วนย่อย ๆ ที่ส าคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์
เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด  สอดคล้องกับ  สกุลการ สังข์ทอง
(2548) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเทคนิคการใช้และไม่ใช้ผังกราฟิก พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองที่
จัดการเรียนรู้โดยเทคนิคการใช้ผังกราฟิกกับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้ผังกราฟิก แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยเทคนิคการใช้ผังกราฟิกสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่จัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้ผังกราฟิก และความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่จัดการเรียนรู้

โดยเทคนิคการใช้ผังกราฟิกมีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x  ) เท่ากับ 3.85 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49  
              3. เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกของนักศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ด้านวิธีสอน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านสื่อการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24  อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
ครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.23 อยู่ในระดับมากที่สุดใน
ภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 3 ที่ ต้ังไว้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปีที่ 1 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนโดยวิธีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ คิ ดค้น 
แก้ปัญหา หาค าตอบจากปัญหาจนค้นพบค าตอบของปัญหาหรือความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการที่เป็นระบบ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่สมเหตุสมผล สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการควบคุม 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ครูมีหน้าที่
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จัดบรรยากาศการเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ หรือตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดหาวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ความส าเร็จของการสอนแบบนี้จะขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของ
นักเรียนและสมรรถภาพของครู ครูจึงมีความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการน าความรู้เดิมมาใช้เป็นแนวทางในการคิดเพ่ือให้เกิดเป็น
ความรู้ใหม่ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ให้โอกาสนักเรียนได้ใช้ความคิดของ
ตนเองให้มากที่สุดท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้จริง เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ พรหม ผูกดวง (2542) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องผลของ
การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ตามแนวคิดของ Underhill (1991) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นคือ ขั้น
สร้างความขัดแย้งทางปัญญา ขั้นการไตร่ตรองและขั้นสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา พบว่า เป็นการ
จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้เผชิญกับปัญหาซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ความต้องการ
และความสนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน ทั้งยังได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียน   

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 4.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกครูผู้สอน
ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของครู ในการสร้างให้เกิดสถานการณ์การเรียนรู้โดย ให้นักศึกษา
สามารถเชื่อมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่ได้ 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ในขั้น
กระตุ้นให้เกิดความคิด เป็นขั้นที่นักศึกษาจะเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะท าให้นักศึกษาเกิดการระลึก
ถึงความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งครูผู้สอนความจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถบอกถึงความรู้เดิมให้ได้มากที่สุด 
 3. การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ในขั้นการ
สร้างความรู้ใหม่ครูผู้สอนต้องรู้ว่านักศึกษามีความรู้เดิมมากหรือน้อยแค่ไหน เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถ
สร้างสื่อการเรียนล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมความรู้ใหม่ ๆ ให้นักศึกษา 
 4. ในขั้นทบทวนความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่จะประเมินนักเรียนว่ามีความรู้อะไรบ้างและมากน้อย
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เพียงใด โดยครูผู้สอนควรต้องให้เวลาในการท ากิจกรรมของนักเรียนอย่างเหมาะสม  เนื่องจาก
นักศึกษาต้องใช้เวลาในการน าความรู้เก่าและความรู้ใหม่มารวมกัน เพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ โดย
ผ่านการคิดที่เป็นระบบ 
 4.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกและผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการสอนแบบปกติ 
 2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากเทคนิคผังกราฟิก 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
เร่ือง “หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม” ของนักศึกษาครู 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
The Result of Learning Management by Using CIPPA Model Together 

with Graphic Organizers towards Learning Achievement on “Curriculum 
and Learning Management in Multi-Cultural Societies” of Teacher 

Students in Songkhla Rajabhat University 

จุไรศิริ  ชูรักษ์1  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางกา รเรียน เรื่อง 

“หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม” ของนักศึกษาครูก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิก และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผัง
กราฟิก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบที (t-test)  ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา
ครูต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกอยู่ในระดับมาก( = 4.18) 

ค้าส้าคัญ : โมเดลซิปปา, ผังกราฟิก, สังคมพหุวัฒนธรรม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to compare learning acheievement 

of teacher students on “curriculum and learning management in multi-cultural 
societies” between before and after using CIPPA model together with graphic 
organizers, and 2) to study sudents’ satisfaction towards learning management by 
using CIPPA model together with graphic organizers. The research sample consisted 
of 37 third year students, program in Early Childhood in Faculty of Education of 
Songkhla Rajabhat University, in the first semester of the 2013 academic year. The 
research instruments consisted of Lesson plans using CIPPA model together with 
graphic organizers, a test of learning acheiviement, and a questionair about the 
students’ satisfaction towards learning management by using CIPPA model together 
with graphic organizers. Analytical statistics were mean, standard deviation, and t-test 
value. Research found that : 1) students’ learning achievements after using CIPPA 
model together with graphic organizers  was higher than before with statistically 
significant at .01 level, and 2) students’ satisfaction towards learning management by 
using CIPPA model together with graphic organizers was at a high level ( = 4.18) 

Keywords : CIPPA Model, Graphic organizer, Multi-cultural society, Learning achievement,   
satisfaction 

 

บทน้า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานอันส าคัญในการพัฒนา

ประเทศ  ทั้งนี้ องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาภายใต้

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ตลอดจน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน โดยภาพรวมพบว่า

การศึกษามีคุณภาพด้อย การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์มีน้อย การแสวงหาความรู้อยู่ในวงแคบ  

โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนการสอนไม่เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งถือเป็นจุดอ่อน

ของการศึกษาไทย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, น.88-89)  อีกทั้ง จากการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร (1022304) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2555  พบว่า มีนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยในระดับต่ ากว่าพอใช้ (C+) คิดเป็นร้อยละ 15  

(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2555) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่านักศึกษาร้อยละ 95 มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป  นอกจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียน

พบว่า นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานครอบครัว ภูมิหลัง และศาสนาแตกต่างกันจะมีการแบ่งแยกในการท างาน

กลุ่มอย่างชัดเจน    

เมื่อพิจารณาถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญวิธีหนึ่ง โดยหลักใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซิปปาเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิด (Constructivism) มีการ

สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยการท า

กิจกรรมในลักษณะต่างๆ อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญา และน าความรู้ที่ได้

เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่บนแนวคิดหลัก 5 แนวคิดที่เป็น

พ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) แนวคิดการสรรค์สร้างองค์ความรู้(Constructivism) 2) 

แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and Cooperative 

Learning) 3) แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness)  4) แนวคิดเกี่ยวกับ

การเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning)   และ 5) แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

(Transfer of Learning)  (ทิศนา  แขมมณี, 2551, น.282) 

นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังกราฟิกก็เป็นการจัดการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่ช่วย

พัฒนาความสามารถในการจ ารูปแบบหนึ่ง ที่สอดคล้องกับลักษณะการท างานของสมอง กล่าวคือเป็น

การท างานร่วมกันของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา (กาญจนา  คุณารักษ์, 2545, น.353) โดยสมองซีก

ซ้ายท าหน้าที่วิเคราะห์ใช้เหตุผลเชิงตรรกะและจดจ าข้อมูลที่มีลักษณะเป็นขั้นตอนหรือเป็นส่วนย่อย 

ๆ เช่น ตัวอักษร ข้อความ ในขณะที่กระบวนการท างานของสมองซีกขวาจะรับรู้ข้อมูลเป็นภาพ 

สัญลักษณ์ จินตนาการ (Wycoff, 1991, pp. 56)  การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ผังกราฟิก จะช่วยให้ผู้เรียน

สามารถจดจ าข้อมูลได้ดี โดยใช้ทักษะการจัดระบบโครงสร้างของความรู้ การท าความเข้าใจเนื้อหา

และความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอด (Romance and Vitale, 1999)  

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะการเป็นพหุวัฒนธรรม  จากความเป็นมาและปัญหา

ดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงมี

ความสนใจและเล็งเห็นความส าคัญจ าเป็นในการที่จะพัฒนานักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดล           
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ซิปปาร่วมกับแผนผังกราฟิก อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมแนวทางการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสังคม

พหุวัฒนธรรม” ของนักศึกษาครูก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิก  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผัง

กราฟิก 

วิธีการวิจัย 
1) ขอบเขตการวิจัย  

1.1) ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1.1.1) ประชากร เป็นนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 7 โปรแกรมวิชา จ านวน 286 คน  
  1.1.2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

สังกัดคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 37 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  
 1.2) ขอบเขตตัวแปร 
  1.2.1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิก 
  1.2.2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของ

นักศึกษาครตู่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิก 
 1.3) ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เรื่อง “หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม” ใน
รายวิชา 1022304 (การพัฒนาหลักสูตร)  

 1.4) ขอบเขตระยะเวลา ได้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 
4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
 2.1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิก จ านวน 4 แผน ผล

การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 2.2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 1 ฉบับ 40 ข้อ มีค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67–1.00 มีค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.39–0.78 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) 
เท่ากับ 0.22–0.67 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.71 
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 2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล          
ซิปปาร่วมกับผังกราฟิก จ านวน 1 ฉบับ 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67–1.00 
และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.91 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
 3.1) ให้นักศึกษาครูท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 3.2) จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผัง

กราฟิก จ านวน 4 แผน เป็นเวลา 4 สัปดาห์  
 3.3) ให้นักศึกษาครูท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้

4.1) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  

4.2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
4.2.1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิก พิจารณา

ความเหมาะสมโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
4.2.2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ค่าความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) และความเชื่อม่ัน โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
4.2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และความ

เชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
4.3) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติการทดสอบที (t-test)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิก ดังตารางที ่1  

ตารางที ่1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล
ซิปปาร่วมกับผังกราฟิก (n = 37) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   S.D. t 
 ก่อนเรียน 19.41 7.01  

9.97** 
 หลังเรียน 31.32 5.49 
** ระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั .01 
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับ
ผังกราฟิก ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับ 

ผังกราฟิก (n = 37) 

ด้าน   S.D. แปลผล 
ด้านเนื้อหาสาระ 4.38 0.45 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.08 0.40 มาก 
ด้านสื่อการเรียนรู ้ 4.26 0.52 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.23 0.35 มาก 
ด้านผลที่ไดร้ับจากการเรยีนรู ้ 3.85 0.42 มาก 

ภาพรวม 4.18 0.37 มาก 

 
ผลการวิจัยข้อที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูหลังการจัดการเรียนรู้

โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
การวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ โดยหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซิปปาเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิด 
(Constructivism) มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ อีกทั้งให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญา และน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมี
ล าดับคือ  1) การทบทวน/ตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน 2) การแสวงหาความรู้ใหม่ 3) การศึกษา
และสร้างความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่ 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5) การสรุปและ
จัดระเบียบความรู้ 6) การปฏิบัติหรือแสดงความรู้และผลงาน และ 7) การประยุกต์ใช้ความรู้ (ทิศนา  
แขมมณี, 2551, น.282) นอกจากนี้ การน าผังกราฟิกมาใช้ร่วมกับโมเดลซิปปาในขั้นตอนที่ 5 ก็เป็น
การช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน  และอมลวรรณ            
วีระธรรมโม (2549, น.105) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้น  เร็วขึ้น  และ
จดจ าได้นาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเนื้อหาสาระหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เรียนประมวลมานั้นอยู่ใน
ลักษณะกระจัดกระจาย  ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือช่วยให้ ผู้เรียนจัดข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระบบระเบียบ 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ กาญจนา  ค าจีนะ (2551, น.138) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  
เชียงราย พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และยังสอดคล้องกับ มาซัว (Mazure, pp.2001) ที่ได้ศึกษา
ผลของการใช้ผังกราฟิกเพ่ือการระลึกได้และทัศนคติที่มีต่อการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

634 
 

การสอนอ่านด้วยผังกราฟิกช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการจ าในการเรียนสูงกว่าการสอนอ่านด้วย
วิธีปกติ 

ผลการวิจัยข้อที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล 
ซิปปาร่วมกับผังกราฟิกอยู่ในระดับมาก การวิจัยเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากขั้นตอน
ของกิจกรรมการเรียนรู้มีหลากหลาย โดยให้นักศึกษาได้ท างานกลุ่มและแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่ม จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ ดังที่ วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง (2544, น.10) ได้กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน
ความรู้สึกท าให้เกิดขึ้นได้โดยการสร้างสถานการณ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับมาซัว (Mazure, pp.2001) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้ผัง
กราฟิกเพ่ือการระลึกได้และทัศนคติที่มีต่อการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การสอนอ่านด้วย
ผังกราฟิกช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเรียนสูงกว่าการสอนอ่านด้วยวิธีปกติ 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูหลังการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกอยู่ในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ในการน ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษา

และท าความเข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน และจัดกิจกรรมไปตามล าดับต่อเนื่องตามขั้นตอน
ของโมเดล เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ   

2. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิก ผู้เรียนต้องมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับผัง
กราฟิกมาก่อนแล้ว เพ่ือสามารถน าผังกราฟิกมาใช้ในการสรุปและจัดระเบียบความรู้ตามโมเดลได้ 
นอกจากนี้ การเลือกใช้ผังกราฟิกรูปแบบใดก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เรียนด้วย  

3. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ดังนั้น ครูผู้สอนต้องจัดสื่อ อุปกรณ์ สภาพบรรยากาศและ
ห้องเรียนให้เหมาะสม 

4. ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้ ครูควรให้เวลาแก่นักเรียนอย่าง
เหมาะสม ไม่เร่งรัดค าตอบในทันที ควรส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนและ
เพ่ิมพูนความคิดใหม่ ซึ่งจะท าให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย และกล้าแสดงออกมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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1. ควรมีการวิจัยการใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกในเนื้อหาอ่ืนของรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร หรือรายวิชาอ่ืนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการกลุ่ม ตลอดจนวิจัยกับ
นักศึกษาครูในชั้นปีอื่น ๆ 

2. ควรมีการวิจัยการใช้โมเดลซิปปาร่วมกับผังกราฟิกเพ่ือพัฒนาตัวแปรตามอ่ืน ได้แก่ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น 

3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครูระหว่างการใช้โมเดล
ซิปปาร่วมกับผังกราฟิกกับวิธีสอนอ่ืน  
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การใชเ้ทคนิคการตั้งค้าถามร่วมกับผังกราฟิกที่มตีอ่ผลสัมฤทธิท์างการเรียน         
รายวิชาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน                       

ของนิสิตคร ู 
The Use of Questioning Technique with Graphic Organizer on Learning 
Achievement in Subject of Classroom  Research on Early Childhood 

Education  and  Attitude on Classroom Research of  Student Teachers  
 

นพเก้า ณ พัทลุง1 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครูรายวิชา         
วิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยก่อนและหลังการใช้เทคนิคการตั้งค าถามร่วมกับผังกราฟิก และศึกษา          
เจตคติของนิสิตครูต่อการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มเป้าหมายได้แก่นิสิตครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 28 คน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือ     
การวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 50 ข้อ แบบวัดเจตคติของนิสิตครูต่อการวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 
15 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่านิสิตครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย           
หลังใช้ (ค่าเฉลี่ย=40.39) สูงกว่าก่อนใช้ (ค่าเฉลี่ย=31.50) เทคนิคการตั้งค าถามร่วมกับผังกราฟิกและ
นิสิตครมูีเจตคตติ่อการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=3.76) 

 
ค้าส้าคัญ : เทคนิคการตั้งค าถาม, ผังกราฟิก, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การวิจัยในชั้นเรียน, การศึกษาปฐมวัย,   
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Abstract 
 

This research aimed to compare students’ learning achievement in subject of 
classroom research in early childhood education  before and after using questioning 
technique with  graphic organizers and to study the attitude on  classroom research 
of  student teachers. The target group were 28 student teachers majoring  in early 
childhood of Faculty of Education, Thaksin University in 1st semester of 2014  
academic year. The researchers' instruments were 6  lesson plans, 50 items of  
achievement test in subject of classroom research on early childhood education and 
15 items of attitude questionnaire on classroom research of  student teachers. Mean, 
percentage and standard deviation were used in this research.  
The  results found that : 

1. Student teachers’ learning achievement  improved  after using questioning 
technique with graphic organizers. 

2. Student teachers  had  high level  of attitude on  classroom research. 
 

Keywords : questioning technique, graphic organizer, learning achievement  classroom  
research, early childhood education, attitude 

 

บทน้า 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (5 ปี) เป็นหลักสูตรหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีคุณลักษณะดังนี้ 1) มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และเข้าใจเกี่ยวกับบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลายในการ
ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม 2) มีทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ สื่อสาร สร้างนวัตกรรม และประยุกต์สู่การปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัย 3) มีทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) มีความสามารถในการท างานกลุ่ม
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครูและการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ และ 6) มีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
รายวิชา 0332432 วิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งมีค าอธิบาย
รายวิชา ดังนี้ “หลักการและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยและฝึกวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย” 
และมีจุดมุ่งหมายของรายวิชา คือ 1) มีความรู้พ้ืนฐานของการวิจัยในชั้นเรียน 2) มีความรู้เกี่ยวกับ
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นวัตกรรมทีใ่ช้ในการวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย 3)  มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล  4)  มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  5)  มีความรู้
และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล  และ 6) มีความรู้และความสามารถในการเขียนเค้าโครงและการ
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2557) 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย พบว่านิสิตครูที่เรียนในวิชา
ดังกล่าวในปีการศึกษา 2555 และ 2556 มีคะแนนเฉลี่ยภาคความรู้ เท่ากับร้อยละ 60 และ 65  
ตามล าดับซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่ผู้วิจัยตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตครใูนรายวิชาดังกล่าว ในปีการศึกษา 2557 โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามร่วมกับ
ผังกราฟิก เนื่องจากการตั้งค าถามจะช่วยตรวจสอบการตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียน   และ
ค าถามช่วยผู้เรียนเรียนรู้ข้อมูลใหม่ และช่วยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้เดิม  (Rosenshine. 
2012) ซึ่งส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนั้นการใช้ผังกราฟิกช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ในเนื้อหาสาระนั้นง่ายขึ้น เร็วขึ้นและจดจ าได้นาน (ทิศนา แขมมณี. 2552 ; Meyen, Vergason, & 
Whelan. 1996) และการใช้ผังกราฟิกไม่เพียงแต่ช่วยผู้เรียนจดจ าข้อมูล          และจัดระบบข้อมูล
ได้ การใช้ผังกราฟิกยังช่วยผู้เรียนให้เข้าใจความคิดรวบยอด ที่ยาก และระบุความเชื่อมโยงระหว่าง
ความคิดต่าง ๆ ซึ่งส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่นกัน (Clark. 2007) ผลจากการวิจัยนอกจาก
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครูแล้ว ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
นิสิตคร ูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 28 คน 

ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557 
ตัวแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้เทคนิคการตั้งค าถามร่วมกับผังกราฟิก 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และเจตคติ

ต่อการวิจัยในชั้นเรียน 
 เครื่องมือการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6  แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ทุกแผนมีค่าความเหมาะสมอยู่ใน  

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ทุกแผน  มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานของการวิจัยในชั้นเรียน   
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย   
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล   
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     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล    
     แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนเค้าโครงและการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และ             
ขั้นสรุป  การใช้เทคนิคการตั้งค าถามไดใ้ช้ในการขั้นสอน โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้ค าถามตามแนวของบลูม 
และแบบ 5W1H  และผังกราฟิกไดใ้ช้ในขั้นสรุป 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย จ านวน 50 ข้อ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทุกข้อ ความยากระหว่าง 0.20–0.79 อ านาจจ าแนกระหว่าง 
0.35–0.75 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 

3. แบบวัดเจตคติของนิสิตครูต่อการวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.75 

สถิติที่ใช้ 
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครูรายวิชาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยจ านวน 
50 ข้อ 
          2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามร่วมกับผังกราฟิก รายวิชาวิจัยในชั้นเรียน
ระดับปฐมวัย ภาคความรู้ ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 สัปดาห์ละ 1 แผน จ านวน 6 แผน  
รวม 6 สัปดาห์ 

3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครูรายวิชาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 
50 ข้อ และวัดเจตคติของนิสิตครูต่อการวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 15 ข้อ        
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการวิจัยพบว่า นิสิตครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย           
หลังใช้ (ค่าเฉลี่ย=40.39) สูงกว่าก่อนใช้ (ค่าเฉลี่ย=31.50) เทคนิคการตั้งค าถามร่วมกับผังกราฟิก 
ทั้งนี้การตั้งค าถามจ านวนมากช่วยตรวจสอบการตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียน และค าถามช่วย
ผู้เรียนเรียนรู้ข้อมูลใหม่ และช่วยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้เดิม (Rosenshine. 2012)               
ในการจัดการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกใช้ค าถามตามแนวของบลูม และแบบ 5W1H              
ซึ่งเป็นค าถามที่ถามในด้านความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  สอดคล้องกับ  พระถิรวัฒน์           
ค ามุงคุณ (2556) ได้ศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้การจัดการเรียนรู้
รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามแบบ Bloom หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ ณัฐกา             



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

640 
 

นาเลื่อน (2556)  ได้ศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวงจร              
การเรียนรู้ 7E  ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

การใช้ผังกราฟิกช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระนั้นง่ายขึ้น เร็วขึ้นและจดจ าได้
นาน (ทิศนา แขมมณี. 2552; Meyen, Vergason, & Whelan. 1996) นอกจากนั้น Clark. (2007) 
กล่าวว่าการใช้ผังกราฟิกไม่เพียงแต่ช่วยผู้เรียนจดจ าข้อมูลและจัดระบบข้อมูลได้ การใช้ผังกราฟิก         
ยังช่วยผู้เรียนให้เข้าใจความคิดรวบยอด ที่ยาก และระบุความเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่างๆ ซึ่ง
ส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่อง เช่น อาร์ม  โพธิ์พัฒน์ 
(2550)   ได้ศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรม การเขียนผังกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ณัฐ  สิมะธัมนันท์  (2551) ได้ศึกษาพบว่า           
ผลการเรียนรู้เรื่อง การเมืองการปกครองของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียน          
การสอนโดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคแผนผังกราฟิก นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน ทัศน์มน หนูนิมิต (2551) ได้ศึกษา
พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบแผนผังความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สาริศา ชุ่มมงคล (2552) ได้ศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอน           
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโฟร์แมทโดยเน้นเทคนิค ผังกราฟิกมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น วรรณภา  โคตรพันธ์ 
(2552) ได้ศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน วิทวัส  อินท
มานนท์ (2554) ได้ศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเทคนิค ผังกราฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน          หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและรชนุช รัตนสาร (2555) ได้ศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบเทคนิคผังกราฟิกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. ผลการวิจัยพบว่า เจตคติของนิสิตครูต่อการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=3.76)
การใช้ผังกราฟิกยังมีส่วนช่วยให้เจตคติในเรื่องที่สอนดีขึ้น เนื่องจากนิสิตครูมองเห็นสาระส าคัญของ
เรื่องที่เรียนรู้ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาริศา           
ชุ่มมงคล (2552) ได้ศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโฟร์แมท              
โดยเน้นเทคนิคผังกราฟิกมีเจตคติต่อการเรียนวรรณคดีไทยสูงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

การใช้เทคนิคการตั้งค าถามและผังกราฟิกร่วมกับเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์                   
ทางการเรียนรายวิชาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยของนิสิตครู และท าให้เจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน                       
ของนิสิตครูอยู่ในระดับดี ดังนั้นจึงเป็นแนวทางหนึ่งส าหรับผู้สอนในการใช้ผังกราฟิกร่วมกับเทคนิค
การตั้งค าถามในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัยต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน้าผลวิจัยไปใช้ 
1. การตั้งค าถามของผู้สอนนั้น ผู้สอนต้องเตรียมค าถามมาก่อน และลักษณะของค าถามที่

เตรียมมาต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ จะท าให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างราบรื่น 

2. การใช้ค าถามในการจัดการเรียนรู้นั้น เมื่อผู้สอนถามต้องมีเวลาให้ผู้เรียนคิดและ            
การตั้งค าถามนั้นบางครั้งอาจให้ผู้เรียนคิดคนเดียวหรือในบางครั้งอาจให้ผู้เรียนคิดเป็นกลุ่ม ตามความ
เหมาะสม ท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย 

3. ผู้สอนต้องเตรียมผู้เรียนให้รู้จักผังกราฟิกประเภทต่างๆ ก่อนเรียน จะท าให้ผู้เรียนสรุป
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะรายวิชาวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ควรศึกษาลักษณะนี้ใน
รายวิชาอ่ืน ๆ  

2. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการวิจัยใน
ชั้นเรียน ดังนั้นควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ความคิดรวบยอด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯลฯ จากการใช้เทคนิคการตั้งค าถามร่วมกับผังกราฟิก 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่เสียสละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและ
ขอขอบคุณนิสิตครทูุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 

Mathematic Achievement and Problem Solving Ability 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านไร่ ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 30 คน 
ด าเนินการวิจัยโดยแบบวิจัยศึกษากลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด จ านวน 16 แผน 16 
ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 5 ข้อ เป็นแบบทดสอบ
แบบอัตนัย ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด จ านวน 15 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบ
เปิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด
ในระดับมากท่ีสุด 
 

ค้าส้าคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
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Abstract 
The objectives of this research were; 1) to compare mathematic achievement 

of secondary    grade 1 students between before and after using Open Approach. 2) 
To compare mathematic problem solving ability of secondary grade 1 students 
between before and after using Open Approach. 3) To study satisfaction of secondary 
grade 1 students between before and after using Open Approach.The sample group 
consisted of 30 secondary grade 1 students in Banrai School, located at Tumbol 
Banpru, Hadyai district, Songkhla, in the first semester of the academic year 2014. 
The design of research was the one-group pretest-posttest design. The research 
instruments were; 1) Sixteen Open Approach lesson plans. They were spent 16 hours. 
2) Two sets of 30 items - mathematic achievement tests (4 multiple choices) for 
pretest and posttest. 3) Two sets of 5 items - mathematic problem solving ability 
tests (subjective test) for pretest and posttest. And 4) 15 items of a satisfaction 
questionnaire for Open Approach. Statistics used in this research were mean, 
standard deviation and t-test for dependent samples. 

The results show that : 1) Mathematic achievement of secondary grade 1 
students after learning through Open Approach was higher than before learning. The 
level of statistical significance .01. 2) Mathematic problem solving ability of secondary 
grade 1 students after learning through Open Approach was higher than before 
learning. The level of statistical significance .01. 3) The satisfaction of secondary grade 
1 students for Open Approach was highest. 

Keywords : Open Approach, Mathematic problem solving ability 

 

บทน้า 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี

ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
2555 : 123) กล่าวคือ คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเป็น
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กลไกที่เกิดขึ้นในสมองของแต่ละคน แม้ว่าค าตอบที่ได้จะเหมือนกัน แต่ในด้านของวิธีคิดของแต่ละ
บุคคลอาจจะแตกต่างกันไดเ้นื่องจากอาศัยพ้ืนฐานการคิดทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม โรงเรียนวัดหูแร่ โรงเรียน
บ้านเกาะหมี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา และโรงเรียนชุมชนบ้านน้ าน้อย ผลปรากฏว่า ปีการศึกษา 
2554 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.85 ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.78 และปีการศึกษา 
2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 22.53 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2. 2556 : 1)  แสดงให้เห็นถึง
สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ศักยภาพด้านการคิดของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากตัวผู้เรียนและครูผู้สอน โดยผู้เรียนส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งมีช่วงวัยที่แตกต่างกันกับเด็กมาก  ท าให้เด็กขาดความ
อบอุ่นทางจิตใจ  ส่งผลให้มีความสนใจทางการเรียนน้อยลงเรื่อย ๆ  เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้สมาธิในการคิด  เด็ก ไม่ชอบคิด ไม่ชอบ
แก้ปัญหา และขาดการฝึกฝนทบทวนด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้ผลการเรียนลดลง  ขาดการ
พัฒนาส่งเสริมด้านการใช้ความคิดในการเรียนรู้  ส่วนด้านครูผู้สอนยังขาดการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจทางด้านการเรียนในรายวิชา ไม่ได้ค านึงถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีวิธีการสอนแบบเดิม 
ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้นเด็กจะเก่งหรือไม่เก่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการถ่ายทอดและการเอา
ใจใส่ของครูผู้สอนด้วย 

วิธีการแบบเปิด (Open – Approach Method) เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม
กระบวนการคิดระดับสูงทางคณิตศาสตร์ เน้นกระบวนการแก้ปัญหาเป็นสื่อในการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะการคิดของผู้เรียน นักเรียนสามารถค้นพบสูตร กฎ และหลักการทางคณิตศาสตร์
ด้วยตัวของนักเรียนเอง อันจะเป็นการช่วยขยายความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ไมตรี อินทร์
ประสิทธิ์. 2549 : 2) โดยวิธีการแบบเปิดเริ่มต้นครั้งแรกในห้องเรียนคณิตศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น 
และปัจจุบันก าลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลก ส าหรับในประเทศไทยมีการน ามาใช้ครั้ง
แรกโดย ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้น ามาใช้ร่วมกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2545 ที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์  วิธีการแบบเปิดเป็นการสอนวิธี
ใหม่ การที่จะน าไปใช้นั้นต้องท าความเข้าใจในวิธีการสอนแบบเปิดให้เข้าใจชัดเจน (นฤมล อินทร์
ประสิทธิ์. 2552 : 46) ซึ่งโนดะ ได้กล่าวถึงวิธีการแบบเปิดว่าเป็นวิธีสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา
เป็นสื่อในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการคิดของผู้เรียน เป้าหมายของการสอนแบบเปิด
คือมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ด้วยพลังและความสามารถของแต่ละบุคคล มุ่งให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาหรือสร้างและพัฒนาผลงานทางคณิตศาสตร์ กระบวนการเรียนของตนเองอย่างมี
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คุณภาพ ครูผู้สอนที่ใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องพยายามท าความเข้าใจแนวคิดของผู้เรียน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูได้กระตุ้น และสนับสนุนและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เขาพัฒนาการเรียนรู้ของเขาเองได้ตามศักยภาพ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์. 2547 : 18- 28) 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการแก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบเปิดเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล น าไปสู่การสรุปเป็นความคิดรวบยอด และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของผู้เรียนต่อไป 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนวัดหูแร่ 
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านเกาะหมี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา และโรงเรียนชุมชนบ้าน-น้ าน้อย 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวน 185 คน  

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด จ านวน 16 แผน 16 ชั่วโมง 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 30 ข้อ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบ
คู่ขนาน 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 5 ข้อ เป็น
แบบทดสอบแบบอัตนัย โดยข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบคู่ขนาน 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด จ านวน 15 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านสื่อการเรียนการสอน 
 3. วิธีด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือขอความร่วมมือในการทดลองสอน และทดสอบ
เครื่องมือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
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2. ให้นักเรียนท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ฉบับ
ก่อนเรียน 

3. ด าเนินการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่องเลขยกก าลัง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลาในการทดลองท้ังหมด 16 ชั่วโมง 

4. ให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ฉบับ
หลังเรียน 

5. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด 
จ านวน 15 ข้อ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิติพ้ืนฐาน 

1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย ( )   
1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1.1 หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.2.1 หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
  2.2.2 หาความยากง่าย (p) 
  2.2.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (r) 
  2.2.4 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
(Kuder - Richardson) 
 2.3 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2.3.1 หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
  2.3.2 หาคา่ความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

( - Coefficient) ของครอนบัค (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 117) 
 2.4 แบบทดสอบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด 
  2.4.1 หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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 2.4.2 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

( - Coefficient) ของครอนบัค (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 117) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังภายในกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเดียววัดได้ 2 
ครั้ง เรียก t – test แบบ t – Dependent (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 117) 
  3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังภายในกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเดียววัดได้ 2 
ครั้ง เรียก t – test แบบ t – Dependent (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 133 – 135 ) 
  3.3 การหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยมาให้
คะแนน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 121) 
  ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมาก  
  ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 
การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด
ในระดับมากท่ีสุด 
 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
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1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับความรู้ 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 7.37 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 20.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30.00 
คะแนน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 อันเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการแบบเปิดเป็นวิธีการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เน้นกระบวนการแก้ปัญหา
เป็นสื่อในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดของผู้เรียน เป้าหมายของจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการแบบเปิดคือให้ผู้เรียนทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 
สอดคล้องกับ เจริญ ราคาแก้ว (2551 :  27)  ซึ่งกล่าวว่า หลักการของกิจกรรมแบบ   Open 
Approach คือแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย เปิดกว้างส าหรับค าตอบของปัญหา โดย
ลักษณะดังกล่าวของ Open Approach จะช่วยให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
เต็มที่ จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนของวิธีการแบบเปิดคือ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
และการคิดแบบคณิตศาสตร์ของนักเรียนไปพร้อม ๆ กันในระหว่างการแก้ปัญหา ดังนั้นในการเรียน
การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด นักเรียนแต่ละคนจะมีอิสระในการท ากิจกรรมรวมทั้งมีอิสระในความคิด
เพ่ือความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของตนเอง โดยความก้าวหน้าในการแก้ปัญหานั้นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถ ความสนใจและอารมณ์ของตนเอง  

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอปัญหาปลายเปิด ในขั้นนี้ครูผู้สอนจะน าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้กับ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและตระหนักว่าสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาของตนเองที่จะต้องแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 
 ขั้นที่ 2 ขัน้เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ในขั้นนี้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดย
การแก้ปัญหาสามารถกระท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
นักเรียนสามารถใช้วิธีการต่างๆที่หลากหลายในการคิดเพ่ือหาค าตอบด้วยตนเอง ครูผู้สอนมีหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะด าเนินการ
แก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายทั้งชั้นเรียนและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน ในขั้นนี้นักเรียนจะ
น าเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหาของตนเองหน้าชั้นเรียนให้เพ่ือนและครูได้ร่วมกันอภิปรายและตรวจสอบ
ความถูกต้อง โดยครูมีหน้าที่เลือกล าดับการน าเสนอของนักเรียนโดยพิจารณาล าดับการน าเสนอจาก
การแก้ปัญหาขั้นพ้ืนฐานไปยังการแก้ปัญหาขั้นสูง การอภิปรายทั้งชั้นเรียนท าให้นักเรียนอธิบาย
แนวคิดของตนเองอีกครั้งหนึ่ง ท าให้นักเรียนมีการตรวจสอบและทบทวนแนวคิดของตนเองที่เกิดข้ึน 
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 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน ในขั้นนี้ครูเป็นผู้สรุปความรู้ เพ่ือ
เชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนและท าให้นักเรียนเกิดแนวคิดความเข้าใจในเรื่องที่สอนคาบนั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายของบทเรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน รวมถึงส่งผลให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาที่น ามาสู่แนวคิดที่ส าคัญ 
 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดบทบาทส าคัญจะอยู่ที่ผู้เรียนโดยผู้สอน
เป็นเพียงผู้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในชั้นเรียน นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ตึงเครียด การ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดจะใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งลักษณะของความเปิดจะมี 3 ลักษณะ คือ 1) กระบวนการเปิด คือเป็นมีความหลากหลาย
ของกระบวนการแก้ปัญหา 2) ผลลัพธ์เปิด ความเปิดในด้านผลลัพธ์ของปัญหา กล่าวคือ เป็นปัญหาที่
มีค าตอบได้หลายค าตอบ และ 3) แนวทางการพัฒนาปัญหาเปิด คือหลักจากที่แก้ปัญหาไปแล้ว
สามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาใหม่ ๆ ได้ สอดคล้องกับ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2547 : 1 -2) ซึ่งกล่าวว่า 
ปัญหาปลายเปิดมีลักษณะเป็นสถานการณ์ปัญหา มีทั้งค าตอบที่หลากหลาย มีกระบวนการแก้ปัญหา
ที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาอ่ืนได้ ซึ่งลักษณะเด่นดังกล่าวนี้ท าให้นักเรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน ในชั้นเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
หรือกล่าวได้ว่า ปัญหาปลายเปิด เปิดโอกาสให้นักเรียนจ านวนมากสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เพราะนักเรียนสามารถสร้างปัญหาของตนได้จากสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่ก าหนดให้ 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถมีประสบการณ์ที่ยาวนานในการแก้ปัญหาแต่ละครั้ง ซึ่งจะท าให้
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนักเรียนจ านวนมาก ว่าทุกคนสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีค่าเพ่ิมขึ้น การ
จัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จากการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศิริพงษ์ 
กัลป์ยาณหริต (2549 : 91) ซึ่งได้ศึกษาการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาโดยรูปแบบการแบบร่วมมือกันเรียนรู้และการสอนแบบวิธีการแบบ
เปิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้เรียน
ที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการสอนแบบวิธีการแบบเปิด (Open Approach) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05 
โดยผู้เรียนทุกกลุ่มมีคะแนนเพิ่มขึ้น 11.17 คะแนน และกลุ่มเก่งมีคะแนนเพ่ิมขึ้น 13.11 คะแนน กลุ่ม
ปานกลาง มีคะแนนเพิ่มขึ้น 12.06 คะแนน และกลุ่มอ่อน มีคะแนนเพิ่มขึ้น 8.33 คะแนน  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวม
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.74 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 31.38 
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คะแนน จากคะแนน 75.00 คะแนน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้
ด้วยวิธีการแบบเปิดซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นน าเสนอปัญหาปลายเปิด 2) ขั้นเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียน 3) ขั้นอภิปรายทั้งชั้นเรียนและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน และ 4) ขั้นสรุป
โดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน ซึ่งในส่วนของขั้นตอนที่ 2 ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้นักเรียน
สามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน 
สอดคล้องกับ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และสุลัดดา ลอยฟ้า (2547 : 18-28) กล่าวว่า วิธีการแบบเปิด
เป็นรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาเป็นสื่อในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะการคิดของผู้เรียน เป้าหมายของการสอนแบบวิธีการแบบเปิด คือ มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยพลัง และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมุ่งให้ผู้ เรียนสามารถสร้าง และพัฒนา
ผลงานทาง คณิตศาสตร์ และกระบวนการเรียนของตนเองอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ประภาวดี ไพราม (2551 : 315) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาความตระหนักในการคิดระหว่างการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด พบว่า ความตระหนักในการคิดสามารถ
เกิดขึ้นในกระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียนในระหว่างการท ากิจกรรมการแก้ปัญหาที่สอนด้วยวิธีการ
แบบเปิดในทุกกิจกรรม เพราะการเปิดของค าสั่งของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมได้ทุกคน และสามารถน าเสนอแนวคิดของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และค าสั่ งในแต่ละกิจกรรม
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ของตนเอง 
กล่าวคือ ในแต่ละกิจกรรมไม่ได้จ ากัดวิธีการในการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนสามารถหาวิธีการในการ
หาค าตอบได้อย่างหลากหลาย และสามารถเข้าใจบทเรียนได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
รุจิอาภา   รุจิยาปนนท์ (2550 : 55) ซึ่งได้ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การ
แก้ปัญหาปลายเปิด เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิด มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนทั้งหมด เป็นจ านวนไม่มากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยส าคัญ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดในระดับมากขึ้นไป  ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการแบบเปิดเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม บรรยากาศในการเรียนการ
สอนไม่ตรึงเครียด  ท าให้นักเรียนเรียนอย่างรู้อย่างมีความสุข และเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์อย่าง
แท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จงจิตร มุ่งเกิด (2556 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียนและวิธีการแบบเปิด ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อคณิตศาสตร์ของ
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นักเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ที่ค่าร้อยละของฐานนิยมมีค่าสูงที่สุดใน
แต่ละปัจจัยเป็นดังนี้ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทของครู นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 73.30% กับ
ค าถาม ครูพยายามท าให้บทเรียนคณิตศาสตร์น่าสนใจ 2) ปัจจัยเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของตัวนักเรียนเอง นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 73.30% กับค าถาม ฉันคิดว่าสิ่งที่
เรียนในชั้นเรียนน่าสนใจ 3) ปัจจัยเกี่ยวกับการรับรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง 70.60% กับค าถาม คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่มีประโยชน์และจ าเป็น และ 4) ปัจจัย
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เชิงลบ นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 61.50% กับค าถาม ความเอาใจใส่ใน
วิชาคณิตศาสตร์ของฉันจะท าให้ได้รับคะแนนที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญ ราคาแก้ว 
(2551: 123 - 124) ชิ่งได้ศึกษาเจตคติที่มีต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการ
แบบเปิด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เจตคติที่มีต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบ
เปิดนั้น นักเรียนโดยส่วนมากมีเจตคติที่ดีที่มีต่อคณิตศาสตร์ในบริบทของชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการ
แบบเปิดและชื่นชอบการท ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญกับประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้โต้แย้งแนวคิดที่
ตนเองมีอยู่ ท าให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจและท าให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีท่ีมีต่อคณิตศาสตร์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดเป็นการสอนที่ช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนจึง
ควรน าวิธีการแบบเปิดไปใช้สอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ในรายวิชาอ่ืน ๆ 

2. ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดครูผู้สอนควรฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลายและให้ความชื่นชมนักเรียนที่แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงความ
คิดเห็น จึงจะท าให้การจัดการเรียนรู้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบเปิดร่วมกับเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ 
3. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทดลองให้มากขึ้นเช่นอาจเพ่ิมการทดลองเป็น 1 ภาคเรียน เพ่ือให้

นักเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. ครูผู้สอนควรเตรียมสื่อที่มีความหลากหลายและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
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                                     Predict - Discuss - Explain - Observe - Discuss - Explain 
(PDEODE)                                       

                                 
Development of Twelfth-Grade Students’ Understanding on Electromagnetism Using a 

Predict–Discuss–Explain–Observe–Discuss-Explain (PDEODE) Approach 
                     1                    2 และ                  3 

 
บทคัดย่อ 

                                                                                 
                                                     Predict - Discuss - Explain - Observe - 
Discuss - Explain (PDEODE)                                                              
                                                                                        
2557                                                                 (Cluster Random Sampling) 
                                                                                                    
2)                                                                           (Two-Tier) 
                                                                                           
0.99                                              

                                                                                       
           รู้                    Predict - Discuss - Explain - Observe - Discuss - Explain 
(PDEODE)                                                                                     
                                                                                      
                 3                                                                 4) 
                                                                                      
                                                                                        
 
                    ,              ,               Predict - Discuss - Explain - Observe - 

Discuss - Explain (PDEODE) 
______________________________________ 
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เบอร์โทรศัพท์ +6691-046-2791 อีเมล์ ppathumrat@gmail.com 
2 อาจารย ์ดร. ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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Abstract 
This research aims to improve students’ conceptual understanding on 

electromagnetic physics via a predict-discuss-explain-observe-discuss-explain 
(PDEODE) instructional method. A sample group is grade 12 science students (N=44) 
of 2014 academic year, at Phatthalung school, Phatthalung province. Research 
instruments consist of 1) six lesson plans of electromagnetic physics, and                 
2) the conceptual test of electromagnetism including an 11-item two-tier multiple-
choice diagnostic question, and a 4-item open-ended question. Both appear 0.99 
Cronbach's alpha coefficient of reliability test.  

Research results have indicated that after the PDEODE instruction, more 
than 80% of the students accomplished in complete understanding at least 60% of 
six sub-topics of the electromagnetism comprising magnetics and magnetic field, 
electric current generating magnetic field, a force acting on a conducting current-
carrying wire placed in a magnetic field, forces acting on two parallel conducting 
current-carrying wires, forces acting on a solenoid coil placed in a magnetic field, and 
inductive current and electromotive force. 
 
Keywords : electromagnetism, predict-discuss-explain-observe-discuss-explain method, high 

school students, two-tier questions 

 
      

                                                                                
                                                                                                      
                                                                             
                                                                                  
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                             
                                                                    redict -  iscuss - 
Explain - Observe - Discuss - Explain (PDEODE)               avander- anne and 
Kolari (2003 : 189 – 200)                                                                
                            onstructivist                                                 ง 
                   Predict Observation Explanation (POE)                              
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                        Predict (                                                      Observe 
(                                                                                   
                                                                                        
                                                                                   (Pocovi and 
Finley. 2002 : 459 - 474 ; Guisasola, Almudi and Zubimendi.2004 : 443 - 464 ; 
Burgoon, Heddle and Duran. 2010 : 859 - 872 ; Li. 2012 : 14 - 17)                        
                                                                                            
                                              PDEODE                                  
                                                                                       
  and- n                                      redict                        serve             
                                                                                  (Lee 
and Sharma. 2008 : 45 - 47) 

             จัย                    Predict - Discuss - Explain - Observe - Discuss - 
Explain (PDEODE)                                                                          
                                             และ                                         
                                                        
 
             

1)                         
                                                                                  

                                                                                 
                                                                                                               

                                                                                       
                                               luster  andom  ampling  

2)                      
                                                                                           

(Two-Tier)                                               (CSEM) (Maloney, et al. 2001 : 
S12 – S23)                                  

                                        Predict - Discuss - Explain - Observe - 
Discuss - Explain (PDEODE)                                                           
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                              ู้ 
 

                            

1                         2 

2                                  4 

3                                                               2 

4                                                            2 

5                                                           2 

6                                                  2 

               14 

 
3)                     
                                                                                       

Predict - Discuss - Explain - Observe - Discuss - Explain (PDEODE)                      
                                                          
                                                                                         

4)                    
                                                                                

                                                                                   
                                                                                       
                                                                               
                                                               
 
                               

                                                                                     
                                       redict -  iscuss -  xplain -   serve -  iscuss - 
 xplain                                                     จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 44 คน 
จ านวนนักเรียนร้อยละ 80 คือ 36 คน แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ 15 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวมเป็น
คะแนนเต็ม 45 คะแนน นักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 คือ คะแนน 27 
คะแนน ซึ่งผลการทดสอบแสดงดัง           
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           มโนทัศน์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย 
               Predict - Discuss - Explain - Observe - Discuss –  Explain  
 (PDEODE) (n = 44) 
 

จ้านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 

จ้านวนนักเรียนที่มีมโนทัศน์ถูกตอ้ง

สมบูรณ์ น้อยกว่า 27 คะแนน  

(ร้อยละ) 

จ้านวนนักเรียนที่มีมโนทัศน์ถูกตอ้ง

สมบูรณ์ เท่ากับหรือมากกว่า 27 

คะแนน (ร้อยละ) 

44 คน 6(13.64) 38(86.36) 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนร้อยละ 86.36 มีมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หรือนักเรียนประมาณ 38 คน ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 27 คะแนน 
 
ตารางท่ี 3 ค่าร้อยละมโนทัศน์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง

ได้รับการจัด การเรียนรู้โดย              Predict - Discuss - Explain - Observe - 
Discuss –  Explain (PDEODE) (n = 44) 

 

มโนทัศน์ เร่ือง แม่เหล็กไฟฟ้า 

จ้านวนนักเรียนที่มีมโนทัศน ์

เร่ือง แม่เหล็กไฟฟ้า 

(ร้อยละ) 

ก่อน หลัง 

1.                         17(38.63) 38(86.36) 

2.                                  4(9.09) 24(54.54) 

3.                                                              5(11.36) 43(97.72) 

4.                                                           8(18.18) 22(55.00) 

5.                                                          6(13.63) 38(86.36) 

6.                                                 2(4.55) 42(95.45) 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดย               redict - 

Discuss- Explain - Observe - Discuss – Explain นักเรียนมีมโนทัศน์ 1)                 
         ร้อยละ 38.63 2)                                  ร้อยละ 9.09 3               
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                                                  ร้อยละ 11.36 4)                     
                                        ร้อยละ 18.18 5)                        
                                    ร้อยละ 13.63 6)                            
                       ร้อยละ 4.55 แต่หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดย                redict -
Discuss-Explain-Observe-Discuss–Explain  ร้อยละของนักเรียนที่มีมโนทัศน์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า 
เพ ่มข้ึนทุกมโนทัศน์ย่อย นักเรียนโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในว ชาฟิส กส์ เพราะไม่มีโนทัศน์ มีมโนทัศน์
เคลื่อนหรือมีมโนทัศน์ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้                 Predict - Discuss - 
Explain - Observe - Discuss - Explain (PDEODE) พบว่านักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ซึ่งถือว่าเป็นนักเรียนส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้                  
Predict - Discuss - Explain - Observe - Discuss - Explain (PDEODE) สามารถพัฒนามโนทัศน์ 
เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้าได้ สอดคล้องกับงานว จัยของ             (Costu, et al. 2012 : 47 - 67) 
                                   ผู้ว จัย                                              
                                                                                           
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                     
                                                                                 
                     PDE                                                               
                                              น                               
                                                                                        
                                              นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้                 
Predict - Discuss - Explain - Observe - Discuss - Explain (PDEODE) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตัวเอง ซึ่งว ธีการสอนนี้จะสอดคล้องกับ
ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของ              iaget                (Vygotsky) ที่ว่าด้วยว่าเมื่อ
                                                                                                      
เป็นการ                    (Equilibrium) และนอกจากนี้ส ่งแวดล้อม ยังมีอ                                           
                        เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ใช่เฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ก็เป็นส ่งส าคัญเช่นกัน 
 
               

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ว ธีการสอน     redict - Discuss - Explain - Observe - 
Discuss - Explain (PDEODE) สามารถพัฒนามโนทัศน์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
งานว จัยในครั้งต่อไปควรน า              Predict - Discuss - Explain - Observe - Discuss - 
Explain (PDEODE) ไปจัดกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาและระดับชั้นอื่น ๆ 
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ผลการจดัการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
ที่มีต่อกระบวนการแกโ้จทย์ปัญหาฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
The Results of  Using  Search-Solve-Create-Share (SSCS)  Model 

of Projectile Motion on Physics Problem Solving Process 
and Learning Achievement of Secondary Grade 4 Students 

 
คอรีเยาะ เจ๊ะโซะ1 สิงหา ประสิทธิ์พงศ์2 และวิภาฤดี วิภาวิน3 

  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ก่อนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ก่อนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จ านวน 36 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล เครื่องมือการวิจัย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS จ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ฟิสิกส์ เป็นแบบวัดอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบวัดปรนัย 
จ านวน 20 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  .01 โดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค้าส้าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS, กระบวนการแกโ้จทย์ปัญหา  
 
 
1 นิสิตปรญิญาโท หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
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Abstract 
 The objectives of  this research were 1)  compare physics problem solving 
process before and after learning with the SSCS model of secondary grade 4 students 
2) compare learning achievement in the projectile motion before and after the 
learning model, and 3) to study the satisfaction to the learning model. The sample 
were 36 students of secondary grade 4 students in semester 2, academic year 2014 
at Satunwitthaya school, Satun province. The research instruments were 1) 4 lesson 
plans with SSCS model 2) a 5-item open-ended test to measure physics problem 
solving process 3) a 20-item multiple choice test to measure learning achievement in 
the projectile motion and 4) a satisfaction questionnaire for the SSCS model, The 
statistics for the data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test.                
The results of the research were as follows: 1) the physics problem solving process 
of Secondary Grade 4 Students received learning management the SSCS model was 
significantly higher than before studying at the .01 level. 2) the learning achievement 
in the physics subject of Secondary Grade 4 Students received learning management 
the SSCS model was significantly higher than before studying at the .01 level. 3) the 
students taught by the SSCS model was at a high level satisfaction. 
 
Keywords :  SSCS model,  Physics Problem Solving Process  

 
บทน้า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วย
ให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) โดยการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เข้าด้วยกันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 92) 
วิชาฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน แต่การเรียนการสอนฟิสิกส์ที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาอยู่มาก
แม้ว่าปัจจุบันสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการ
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สอนแล้วก็ตาม และจากการสังเกตการณ์ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัด
สตูล และสัมภาษณ์ครูประจ าวิชาฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 17 มกราคม พ.ศ. 
2557 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เนื่องจากนักเรยีนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะแก้โจทย์
ปัญหาและบางคนสามารถหาค าตอบได้แต่ไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของค าตอบให้คนอ่ืนเข้าใจได้
เพราะนักเรียนไม่มีกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาและในการท าโจทย์แต่ละครั้งครูต้องเป็นผู้ชี้แนะให้
เสมอว่าโจทย์แต่ละข้อระบุอะไรมาและโจทย์ถามอะไร จากปัญหาดังกล่าวเห็นได้ว่านักเรียนขาด
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ได้นั้นนักเรียนต้องมี
กระบวนการเป็นล าดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกสรรวิธีการสอนที่เหมาะสม และศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มีต่อกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ผ่านวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS หลังเรียนสูง 
กว่าก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 ผ่านวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS  
อยู่ในระดับมาก 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์  
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–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล จ านวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 
240 คน 

1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 36 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS  
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
3. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3.2  เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 

SSCS แบบทดสอบวัดกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 

3.3  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และแบบทดสอบวัด  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบก่อนเรียนกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3.4  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ 
SSCS รายวิชาฟิสิกส์ เพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ จ านวน 4 
แผนการเรียนรู้ เวลา 12 ชั่วโมง 

3.5 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และแบบทดสอบวัด  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3.6 ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ทดสอบกับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 เปรียบเทียบกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS โดยการอ่านค าตอบจาก
แบบทดสอบวัดกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  

4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS โดยการ
อ่านค าตอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

665 

 

4.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จากแบบวัด ความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่อ้างอิงมาจาก บุญเรียง ขจรศิลป์ 
(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2539, น.137) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS โดยใช้สถิติการแจกแจงที(t-test) 
แบบ Dependent 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
 

กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาฟิสิกส ์

คะแนน
เต็ม 

n=36 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t-test 
 S.D.  S.D. 

การค้นหาข้อมลู                  
ของโจทย์ปัญหา 

10 2.00 1.35 8.72 1.25 23.26** 

การแก้ปัญหา 10 1.11 1.23 8.61 0.99 31.15** 
การแสดงค าตอบ 5 0.47 0.609 4.17 0.561 31.22** 
ภาพรวม 25 3.58 2.66 21.50 2.10 36.55** 
**นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01  
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ในภาพรวมก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 3.58 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.66 หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 21.50 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.10 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS  
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่เรียนรู้โดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบ SSCS 

 
การทดลอง จ้านวน คะแนนเต็ม  S.D. t-test 

ก่อนเรียน 36 20 6.83 1.98 
17.41** 

หลังเรียน 36 20 14.47 2.74 
**นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 
6.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.47 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.74 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
แบบ SSCS 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ 
 จัดการเรียนรู้แบบ SSCS โดยภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านสาระการเรียนรู ้ 4.48 0.50     มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.56 0.59 มากที่สุด 
3. ด้านสื่อการเรียนรู้ 4.56 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.53 0.54 มากที่สุด 

 
จากตารางที ่3 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS มากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และด้านสื่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 นอกจากนี้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
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 ผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ผ่านวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 จากการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS มี
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 
SSCS มีกระบวนการและข้ันตอนในการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาท าให้นักเรียนมีกระบวน 
การแก้ปัญหาที่ดีและในขั้นตอนการสอนนักเรียนมีการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา มีการค้นหาข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาและแยกประเด็นของปัญหา ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจปัญหามากข้ึน การสอนแบบ 
SSCS เป็นการสอนที่เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหา เน้นการเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา
และข้อสรุปที่ได้จากการแก้ปัญหา หรือการแลกเปลี่ยนความคิดกระท าได้ระหว่างเพ่ือนนักเรียน
ด้วยกันเองหรือนักเรียนกับครูผู้สอน ซึ่งจะออกมาในรูปค าถามหรือการเสนอแนะออกมาเพ่ืออธิบาย
ให้เพ่ือนเข้าใจถึงกระบวนการแก้ปัญหาของตนเอง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 ในขั้นที่ 1 ค้นปัญหา (Search) เป็นการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาและการ     
แยกแยะประเด็นของปัญหา ในขั้นนี้นักเรียนได้รับการฝึกการวิเคราะห์ว่าข้อมูลของโจทย์ปัญหา มี
อะไรบ้างและโจทย์ต้องการให้หาอะไร นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหานั้นจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้น ดังนั้นการค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
และการแยกแยะประเด็นของปัญหาในขั้นที่ 1 ของการสอนแบบ SSCS จึงท าให้นักเรียนเข้าใจโจทย์
ปัญหาฟิสิกส์มากขึ้นและสามารถท าให้มีกระบวนแก้ปัญหาที่ดีขึ้นสอดคล้องกับทฤษฏีของเพรสซีเซน 
(Presseisen,1975: 34-48) ได้กล่าวไว้ว่า ในการที่จะแก้ปัญหาที่ดีนั้น ทักษะที่ส าคัญส าหรับการ
แก้ปัญหาที่พ่ึงมี นั่นคือ ทักษะในการจัดระบบข้อมูลและตัดสินใจว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่มีความจ าเป็นที่
ต้องการหาเพิ่มเติมเพ่ือน าไปสู่ทางเลือกของวิธีการแก้ปัญหา 
 ขัน้ที่ 2 แก้ปัญหา (Solve) เป็นการด าเนินการแกปัญหาด้วยวิธีการต่าง  ๆ ในขั้นนี้
นักเรียนได้ฝึกการวางแผน การด าเนินการแก้ปัญหาจากข้อมูลทั้งหมดที่นักเรียนได้ค้นคว้าในขั้นแรก
และจากจากที่นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ท าให้นักเรียนค้นพบวิธีแก้ปัญหาด้วย
ตนเองและท าให้นักเรียนค้นพบข้อผิดพลาด นักเรียนก็จะแก้ข้อผิดพลาดนั้น ๆ โดยการกลับไปค้นหา
ข้อมูลอีกครั้ง อาจด้วยวิธีการหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเรียนรู้เช่น การอ่านจากเนื้อหาวิชาที่เรียน ค้นหา
จากเว็บไซด์ต่าง ๆ ตลอดจนใช้การตั้งค าถามครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของซอลเลอร์ (Zoller, 
1987, pp. 510–512 ) ที่กล่าวไว้ว่าการตั้งค าถามของนักเรียนเป็นพ้ืนฐานของแนวทางการแก้ปัญหา 
นักเรียนจ าเป็นต้องตั้งค าถามในการถามครู ถามเพ่ือนหรือถามตัวเอง เพราะกระบวนการดังกล่าว
นักเรียนได้รับบางสิ่งบางอย่างจากปัญหานั้น และปัญหาที่นักเรียนตั้งขึ้นได้เองเป็นตัวแปรส าคัญที่จะ
เป็นพ้ืนฐานให้เกิดผลส าเร็จในการแก้ปัญหา และเป็นการเพ่ิมโอกาสแก่นักเรียนในการเลือกและ
ติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของนักเรียนท าให้เกิดแรงจูงใจ มีความพยายามในการเรียนมากขึ้น 
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 ขั้นที่ 3 สร้างค าตอบ (Create)  ในขั้นตอนการสร้างค าตอบเป็นขั้นตอนที่น าผลที่ได้จาก
การปัญหามาจัดกระท าให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเพ่ือสื่อสารกับคนอ่ืนได้ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้
ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถเขียนกระบวนการการแก้ปัญหาของตนเองออกมาเป็นขั้น ๆ ได้ 
และนักเรียนสามารถสรุปเป็นกรณีทั่วไปได้ว่าขั้นแรกต้องท าอะไรก่อนและขั้นต่อไปต้องท าอะไรที่จะ
ท าให้การแก้ปัญหาในข้อนั้น ๆ ได้ส าเร็จ สอดคล้องกับทฤษฏีของของเพรสซีเสน (Presseisen,1975, 
pp.34-48) ได้กล่าวไว้ว่าทักษะกระบวนการคิดที่มีความจ าเป็นในการแก้ปัญหาประกอบด้วย ทักษะ
การจัดระบบข้อมูลและตัดสินใจว่ามีข้อมูลที่จ าเป็นอะไรบ้างที่จะต้องหาเพ่ิมเติมเพ่ือหาทางเลือก
วิธีการแก้ปัญหาและท าการสอบทางเลือกเหล่านั้น โดยพยายามบูรณาการข้อมูลให้อยู่ในระดับที่
สามารถอธิบายให้เข้าใจได้มากที่สุด ขจัดความขัดแย้งต่าง ๆ ออกไปให้หมดและตรวจสอบความ
ถูกต้องของวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกเพ่ือใช้ด าเนินการ ในขั้นนี้สามารถช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่าง
เป็นระบบ เป็นขั้นตอน และสามารถเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาออกมาเป็นขั้นได้ จะส่งผลให้นักเรียน
มีกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิริพร ทิพย์คง (2544, น.157) 
กล่าวว่า การเป็นคนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ มีระเบียบขั้นตอนในการคิดและรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล จะ
ส่งเสริมให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความคิด (Share) เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา ในขั้นนี้ได้ฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการสื่อสารท าให้คนอ่ืนสามารถ
เข้าใจในสิ่งที่ตนน าเสนอ และนักเรียนได้ประเมินวิธีการแก้ปัญหาของตนเองโดยการเปรียบเทียบกับ
วิธีการแก้ปัญหาของคนอ่ืน ๆ ท าให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องในการแก้ปัญหาและเกิด
กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาฟิสิกส์ที่หลากหลายหรือมองเห็นรูปแบบการแก้ปัญหาฟิสิกส์แตกต่าง
กัน เมื่อนักเรียนต้องแก้ปัญหานักเรียนไม่เพียงจะอ่านเพ่ือท าความเข้าใจปัญหาและค้นหาค าตอบ
เท่านั้น แต่นักเรียนต้องพูดหรือเขียนอธิบายความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์และการน าเสนอใน
ขั้นนี้นักเรียนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างครู และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง ซึ่งออกมารูป
ของค าถามหรือการเสนอแนะ จึงท าให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาหรือ
สรุปประเด็นปัญหาไปในทางเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาและสามารถ
แก้ปัญหาได้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิซซินี่และเชพพาร์ดสัน (Pizzini and Sheparson, 
1991, pp. 348-352) ได้ศึกษาการตั้งค าถามและอภิปรายของนักเรียนระดับเกรด 5-8 ระหว่างที่ครู
สอนด้วยวิธีการโดยใช้รูปแบบ SSCS กับการสอนด้วยวิธีที่ครูเป็นผู้น าในการทดลองปฏิบัติมีผลต่อการ
แก้ปัญหาของนักเรียนหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า การตั้งค าถามและอภิปรายของนักเรียนระหว่างการ
สอนแบบ SSCS และแบบครูเป็นผู้น าในการทดลองปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
โดยการสอนแบบ SSCS ท าให้นักเรียนมีการตั้งค าถามและการอภิปรายมากขึ้นจึงส่งผลให้นักเรียนมี
กระบวนการและความสามรถในการแก้ปัญหาที่สูงขึ้น 
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 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ SSCS ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นท าให้นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาให้สูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนแบบ SSCS ยัง
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอีกด้วย 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 จากการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนการสอนแบบ SSCS เป็นการสอนที่
เน้นทักษะที่ฝึกฝนให้นักเรียนแสวงหาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เ รียนได้
ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนความคิด มีการช่วยเหลือซึ่งกันละกันในบรรยากาศที่เป็น
อิสระซึ่งบรรยากาศอย่างนี้จะส่งผลให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถเรียนได้ดีขึ้นและนักเรียนที่เรียนเก่ง
เมื่อได้ถ่ายทอดความรู้ของตนให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อนบ่อย ๆ ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ     
วันวิสาข์ ภักดี (2556 : บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 
SSCS ร่วมกับของเล่น เชิงวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SSCS ร่วมกับของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SSCS ร่วมกับของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3) ความ พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SSCS ร่วมกับของเล่น
เชิงวิทยาศาสตร์วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก และจากงานวิจัยของ 
ศศิชา มีกูล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้นวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS และเปรียบเทียบกับเกณฑ์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และโดยรวมของนักเรียนหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 สมมติฐานข้อที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS อยู่ในระดับมาก  
 จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ใน
แต่ละขั้นในการจัดการเรียนรู้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ที่
หลากหลายนักเรียนสามารถแยกประเด็นของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนักเรียนเข้าใจสถานการณ์
ของปัญหามากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะน าข้อมูลไปวางแผน ออกแบบการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดระหว่างนักเรียนกับครูและนักเรียนกับนักเรียน ส่งผลท าให้บรรยากาศการเรียนมีความ
สนุกสนาน และมีการซักถามในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจอยู่ตลอดเวลา และในการสอนสามารถจัดใน
รูปแบบเกมส์ได้ด้วย ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดการแข่งขันมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ
ภายในกลุ่มตนเองซึ่งท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ 
ภักดี (2556 : บทคัดย่อ) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SSCS 
ร่วมกับของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากวิธีสอนโดยภาพรวมมีเนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่าย ขั้นตอนการสอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนความคิดในระหว่าง การท ากิจกรรมได้ตอดเวลารวมทั้ง
การจัดกลุ่มนักเรียนก็มีการคละความสามารถ ซึ่งท าให้คนอ่อนมีแรงจูงใจในการเรียนเพราะมีคนเก่ง
คอยช่วยเหลือและคนเก่งก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ได้อธิบายเพ่ือนในกลุ่ม ได้พูดคุยกั น เกิด
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มอีกด้วย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มี
ต่อกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการ 
เรียนรู้แบบ SSCS พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4ที่เรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ผู้วิจัยควรควบคุมเวลาในขั้นการแก้ปัญหาและขั้นการสร้างค าตอบเพ่ือไม่ให้ใช้เวลาใน 

ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดมากจนเกินไป 
2. ผู้วิจัยควรเดินดพูฤติกรรมนักเรียนขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมตลอดเวลาเพ่ือให้นักเรียนมี

ข้อสงสัยตั้งค าถามได้สะดวกขึ้น 
3. การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและแสวงหาค าตอบ 

ของโจทย์ปัญหา ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรจัดแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนแสวงหาค าตอบเพ่ือให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 

4. การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นกลุ่ม 
คละความสามารถ ครูผู้สอนสามารถที่จะเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรายบุคคลตาม
ความเหมาะสม 

5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดให้อยู่ในรูปแบบเกมส์ได้อีกด้วย ซึ่ง 
สามารถท าให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนานมากข้ึน 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์
ทางเคมี 3 ระดับ ที่มตี่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

เร่ือง ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
Effects of 7E Learning Cycle Model with Three Levels of  

Chemical Representation on Analytical Thinking Ability on 
Stoichiometry of 10th Grade Students 

นวลอนงค์ ชัยกิจ1 นพเก้า  ณ พัทลุง2 และนินนาท์  จันทร์สูรย์3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณ

สัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวงจร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ  แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง  กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวนนักเรียน 28 คน ซึ่งได้มาจาก การสุ่มแบบ
กลุ่ม เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ จ านวน 6 แผน รวมเวลา 18 คาบ 2) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ  การจัดการเรียนรู้
แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าที  ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวงจร การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ มีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณ
สัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
เคมี 3 ระดับ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ค้าส้าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ, 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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Abstract 
The objectives  of  this  research were 1) to compared the pre and post 

analytical thinking ability of 10th grade students through 7E learning cycle model with 
three levels of chemical representation on Stoichiometry, and 2) to determine 
students’ opinions of the 7E learning cycle model with three levels of chemical 
representation. The research design was one-group pretest-posttest design. Cluster 
sampling was used to select the sample including 28 10th grade students at Maha 
Wachirawut Songkhla School, Muang district, Songkhla province in the second 
semester of the 2014 academic year. The instrument  consisted of  1) six teaching 
plans based on the 7E learning cycle model with three levels of chemical 
representation for the “Stoichiometry” scientific learning unit ; 2) a 30-item multiple 
choice questionnaire(4 choices) measuring  students’ analytical thinking ability ; and 
3) 20-item statements to determine students’ opinions of the 7E learning cycle 
model with three levels of chemical representation. The data were statistically 
analyzed by mean, standard deviation  and  a  t–test. 

 The research results were as follows : 
 1. 10th grade students studying through the 7E learning cycle model 

with three levels of chemical representation showed higher overall scores on the 
analytical thinking abilities post-test than on the pre-test at the .01 level of statistical 
significance. 

 2. 10th grade students studying through the 7E learning cycle model 
with three levels of chemical representation  had high level of agreement towards 
learning the science subject. 

Keywords : 7E Learning Cycle Model with Three Levels of Chemical Representation, Analytical 
Thinking Ability 

 

บทน้า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้นจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญประการหนึ่งคือ  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็น
ระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552, น.6)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาให้
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เกิดขึ้นได้โดยการฝึกให้ผู้เรียนสืบค้นข้อเท็จจริง  เพ่ือตอบค าถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง  โดยการ
ตีความ การจ าแนกแยกแยะ และการท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่งนั้นและองค์ประกอบอ่ืน ๆ
ที่สัมพันธ์กัน (ทิศนา แขมมณี, 2546, น.116)  จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ซึ่งดูได้จากผลการสอบปลายภาคในข้อที่
เน้นการคิดวิเคราะห์  นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49  และจากการสังเกตการณ์การเรียนการ
สอนพบว่า  เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดที่มีการคิดวิเคราะห์  นักเรียนจะมีปัญหาด้านการตีความโจทย์ 
การวิเคราะห์โจทย์ การเลือกวิธีการแก้ปัญหา แสดงว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่
สูงมากนัก 

จากการศึกษาพบว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆ ด้วยตนเอง  ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชา นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึกการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธี
จัดระบบความคิด (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542, น.156) วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่า วงจรการเรียนรู้ (Learning Cycle) ไอเซนคราฟท์ 
(Eisenkraft, 2003, pp. 57-59)  ได้ขยายขั้นตอนการสอนแบบวงจรการเรียนรู้จาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น 
โดยการสอนแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น  มีขั้นตอนการสอนและสาระส าคัญ คือ 1) ขั้นตรวจสอบ
ความรู้เดิม (Elicit)  2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engage)  3) ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore)  4) ขั้น
อธิบาย (Explain)  5) ขั้นขยายความคิด (Elaborate)  6) ขั้นประเมินผล (Evaluate)  และ 7) ขั้นน า
ความรู้ไปใช้ (Extend)  ในการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore) นักเรียนจะท าการสังเกต บันทึกข้อมูล  
สรุปผล  จัดกระท าข้อมูล โดยใช้การแสดงผลในระดับมหภาค (Macroscopic Representation) ซ่ึง
เป็นการอธิบายสมบัติของสารหรือปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น การสาธิต
การทดลอง  การดูวีดิทัศน์หรือแผนภาพ เป็นต้น  และในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) นักเรียน
จะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลการทดลองหรือผลการศึกษา และน าเสนอผลที่ได้  โดย ใช้การ
อธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีทั้ง 3 ระดับ ในขั้นนี้นักเรียนจะสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงเนื้อหา
ทั้งหมดออกมาในรูปของระดับมหภาค  ระดับจุลภาค  และระดับสัญลักษณ์  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 3 ระดับ และช่วยให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่และเกิดการ
เรียนรู้  จากงานวิจัยของ จีรนันท์ จันทยุทธ (2554, น.94) พบว่า นักเรียนที่เรียนแบบวงจรการเรียนรู้ 
7 ขั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน  คือ การวิเคราะห์ความส าคัญ  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  และการวิเคราะห์หลักการ สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ  และ
เนื่องจากเคมีเป็นวิชาที่เนื้อหาส่วนใหญ่มีความเป็นนามธรรม (ณัชธฤต เกื้อทาน, 2554, น.301) ครู
ควรใช้สื่อการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น 
การใช้รูปภาพ แบบจ าลอง เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายสสารและการเปลี่ยนแปลงของ
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สสารได้ทั้งในระดับมหภาค  ระดับจุลภาค  และระดับสัญลักษณ์ (ชาตรี ฝ่ายค าตา , 2551, น.25)  
จากการศึกษาพบว่าการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ เป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปฏิกิริยาในเคมี  ได้แก่ การอธิบายระดับมหภาคเป็นการอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรม
ของสารที่สังเกตได้  การอธิบายระดับจุลภาค คือการอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมของ
สารในระดับอะตอมหรือโมกุล  และนักเคมีใช้สัญลักษณ์ทางเคมีเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการ
อธิบายระดับมหภาคและระดับจุลภาค  สัญลักษณ์ทางเคมีอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุ  สมการเคมี  
สูตรโมเลกุล  แบบจ าลองอะตอม  หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ ที่แทนสสารและการเปลี่ ยนแปลงของสสาร  
(ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2551, น.14)   

จากงานวิจัยของ ปิยวรรณ  มีดวง (2557, น.105-106) พบว่าการที่นักเรียนได้ใช้ชุด
กิจกรรมส่งเสริมการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ที่สอดแทรกเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านการ           
คิดวิเคราะห์ที่สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ
วงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ  โดยการจัดการเรียนรู้
แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกความคิด  ได้เรียนรู้วิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  สามารถพัฒนาสติปัญญาในด้านต่าง ๆ  ช่วยให้นักเรียนเกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้  ท าให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น  และการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ  ช่วย
ในการอธิบายสสารและการเปลี่ยนแปลงของสสารได้ทั้งในระดับมหภาค  ระดับจุลภาค  และระดับ
สัญลักษณ์  ท าให้นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ระดับได้  ซึ่งช่วยในก ารพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ  ที่มีต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และความคิดเห็นของนักเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ในวิชาเคมีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ 

2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
วงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ 

สมมติฐานของการวิจัย 
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

(7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
ปริมาณสัมพันธ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

วิธีการวิจัย 
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มี

ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science Math Ability : SMA) โรงเรียน 
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  จ านวน 
2 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 58 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science Math Ability : SMA) โรงเรียน 
มหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  จ านวน 
1 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 28 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ  จ านวน 6 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60–1.00 
2.2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์  เป็น

แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  1 ฉบับ  จ านวน 30 ข้อ  มีค่าความยากงาย (p) อยู่
ระหว่าง 0.36-0.71  ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.21-0.43  และค่าความเชื่อมั่น ค านวณ
โดยใช้สูตร KR-20 มีค่า 0.81 

2.3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60–1.00  และความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – 
Coefficient) มีค่า 0.87 

3) วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

จ านวน 30 ข้อ หลังจากนั้นด าเนินการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 
7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ และทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จ านวน 30 ข้อ หลังจากนั้นสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

 

N 
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4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

โดยใช้ t-test แบบ Dependent และหาค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้
แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ โดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 
7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบนักเรียนก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์  ผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
การอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

t X

 
 X

 
 

1.  การวิเคราะหค์วามส าคัญ/
องค์ประกอบ   

10 1.86 1.33 5.82 1.81 11.69 ** 

2.  การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ 10 1.93  1.30 6.18 1.44 14.47 ** 
3.  การวเิคราะหห์ลักการ 10 2.25 1.58 6.07 1.56 11.60 ** 

รวม 30 6.04 2.96 18.07 4.06 19.67 ** 
** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

  จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พบว่า โดย
ภาพรวมนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.04 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
18.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
เป็นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้
นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชา นักเรียนจะเปลี่ยนแนวความคิดจากการที่เป็น
ผู้รับความรู้มาเป็นผู้แสวงหาความรู้และใช้ความรู้ การสอนตามแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการ
สอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก และ

X  
S.D

. 

S.D

. 
X  
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การตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะท าให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนรู้
ในเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ  ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิธร เวียงวะลัย , 
2556, น.156) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึกการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิด 
(ภพ เลาหไพบูลย์, 2542, น.156) ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น  และการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มองเห็นในระดับ 
มหภาคเข้ากับระดับโมเลกุลและการเขียนด้วยสัญลักษณ์ทางเคมี  สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้วิชาเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2555, น.1) ซึ่งช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรนันท์    
จันทยุทธ (2554) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความพึงพอใจต่อการเรียน และการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ (5E) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .017 และจากงานวิจัยของ ปิยวรรณ มีดวง (2556) ได้ท าการศึกษาการ
พัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์  ผลการวิจัยพบว่าความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้  Demirbag (2011) ได้ท าการวิจัยพบว่า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E  มีข้อดีคือท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
และมีการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ  ซึ่งมีความส าคัญในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
  2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ พบว่า    
ความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 คะแนน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
เคมี 3 ระดับ เป็นการสอนที่นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึกการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธี
จัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542, น.156) มีโอกาส
ได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่  นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานกับผู้อ่ืน ได้รู้จักอภิปรายซักถาม ท าให้
นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มที่  นอกจากนี้สื่อการเรียนรู้จะช่วยให้
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น การดูวีดิทัศน์ แผนภาพต่างๆ 
เป็นต้น ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน และพร้อมที่จะรับข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม 
ประสบการณ์ เป็นต้น และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (รัชนี 
พิทักษ์ญาติ, 2546, น.20)  
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการ

อธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

     1. การจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์
ทางเคมี 3 ระดับ  ครูผู้สอนควรวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเตรียม
สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้จัดกิจกรรม เน้นการถ่ายโอน
ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ 

     2. ผู้สอนควรจะสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้กับนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคุ้นเคย  กล้าคิด  กล้าแสดงออก  และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
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การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม 

A Study of Developing Student’s Achievement of Learning Biomolecule 

in Matthayomsuksa 6 through 5E Learning Cycle Method with Games 
อาดีบ๊ะ สะมาแอ1 นินนาท์ จันทร์สูรย์2 และนพเก้า ณ พัทลุง3 

 

บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่6 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม และเพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบ

วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสตูลวิทยา จ านวน 29 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster random sampling) ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผน

จัดการเรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุล และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยการสอน

โดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน

โดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกมอยู่

ในระดับมาก 

ค้าส้าคัญ : วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ 
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Abstract 
The objectives of this research were to compare the achievements between 

pre-test and post-test score of sample student and to study the student’s 

satisfaction to 5E Learning Cycle Method with Games. Cluster Random Sampling was 

used in this research which consisted of 29 student of Matthayomsuksa 6 at Satun 

Wittaya School in the second semester of 2014 academic year, with 12 learning hour. 

The research instruments were lesson plans, learning achievements test and the 

questionnaire of the student’s satisfaction to 5E Learning Cycle Method with Games. 

The research finding were the post-test scores of biomolecule for Matthayomsuksa 6 

students taught by 5E Learning Cycle Method with Games is higher than pre-test 

scores at the .01 level of significantly and the student’s satisfaction to 5E Learning 

Cycle Method with Games of Matthayomsuksa 6 students were in a high level. 

Keywords : 5E Learning Cycle Method with Games, achievement, satisfaction 

 
บทน้า 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการ และเจตคติ 
ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีความ
สงสัย เกิดค าถามในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุ่งมั่นและมีความสุขที่จะศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล น าไปสู่ค าตอบของค าถาม สามารถตัดสินใจด้วยการ
ใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารค าถาม ค าตอบ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อ่ืนได้ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
โลกธรรมชาติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพ่ือน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิต
และการประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น ท้าทาย
กับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการร่วมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเข้าใจ และเห็นความ
เชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอ่ืนและชีวิต ท าให้สามารถอธิบาย ท านาย คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้
อย่างมีเหตุผล (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546 : 1 - 3) 

รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียน

ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546 : 219-220)   

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่าการใช้

เกมเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และท าให้ผู้เรียนมี
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ความสนุกสนานและมีความสนใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น การใช้เกมในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น

สามารถช่วยให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนและได้มีส่วนร่วมโดยตรง ได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัว

ของผู้เรียนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังที่ ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2539 : 33) ได้กล่าวไว้ว่า 

ของเล่นและเกมช่วยให้ผู้เล่นได้ผ่อนคลายความตึงเครียดในการเรียน ท าให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้ง

ยังช่วยปลูกฝังความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งช่วยให้ผู้เล่นเล็งเห็ นคุณค่าของการ

เรียนวิทยาศาสตร์ 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยาถึงการเรียนในวิชาเคมี 

พบว่าเนื้อหาในบทเรียนเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก เนื้อหาค่อนข้างมาก ประกอบกับการสอนที่ผ่านมาจะ

เน้นการบรรยาย ท าให้การเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจและน่าเบื่อ  ซึ่งกระบวนการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์นั้น ต้องเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท า ฝึกคิดด้วยตนเอง ผู้สอนควรท าหน้าที่เป็นผู้

แนะน า ให้ค าปรึกษากับนักเรียนมากกว่าที่จะเป็นผู้บอกเล่าให้นักเรียนจดจ าเนื้อหาสาระ โดยค านึงถึง

วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในห้องและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับ

มาแล้วก่อนเข้าสู่ห้องเรียน (สัมภาษณ์, รัตนมน  ชูรอด, รอซี  ปะดูกา, ฤทัยทิพย์  รัตนอุดม, วรรณดี  

พงษ์พัฒน์, สิทธิโชค แก้วสังข์, อินยัต  เตาวะโต และอนุพนธ์ ทองรักษ์, เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556.) 

เนื้อหาวิชาเคมีเพ่ิมเติม เรื่องสารชีวโมเลกุล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.2 ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4-6) นั้นเป็นเนื้อหาที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต เนื่องจากสารชีวโมเลกุลเป็นสารที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การ

เลือกบริโภคอาหารให้ได้รับปริมาณของสารชีวโมเลกุลอย่างพอเหมาะจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

จากการสอบถามเรื่องสารชีวโมเลกุลนั้น นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องยากและไม่เห็นความส าคัญ อาจเกิด

จากนักเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา เช่น การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารกลางวันของ

นักเรียน ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกบริโภคอาหารในชีวิตประจ าวัน ไม่มีการ

น าแนวคิดวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

วิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคม ไม่เห็นความส าคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสังคมอย่างไร ทั้งที่ความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลมี

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ในชีวิตประจ าวัน มีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพของประชากร 

เนื่องจากเนื้อหาเคมีวิทยาโดยมากเป็นนามธรรม จึงพบปัญหาว่าวิชาเคมีเป็นวิชาที่ยากต่อการเข้าใจ มี

เนื้อหาซับซ้อน มีศัพท์วิชาการมาก การเรียนวิชาเคมีจึงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อส าหรับผู้เรียนจ านวนมาก 

ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ า และมีเจตคติที่ไม่ได้ต่อวิชาเคมี 

เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีการจัดกิจกรรมที่ต้องส่งเสริม และสอดคล้องกับการเรียนการสอน และกิจกรรมที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ในครั้งนี้ ได้แก่ การสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม ซึ่งเกมนั้นจะเสริมเข้าไปใน
ขั้นตอนการขยายความรู้ของกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวงจร 5E ซ่ึงจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
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เชื่อมโยงความรู้ ท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่เบื่อต่อการเรียน และท าให้ผู้เรียน
อยากเรยีนมากข้ึน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E 
ร่วมกับเกม น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาวิชาเคมี เรื่องสารชีวโมเลกุลของชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม ระหว่างก่อนและหลังเรียน 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนด้วยการ
สอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ครูผู้สอนได้วิธีการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

2. เป็นแนวทางให้ครูและผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวงจร
การเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 

3. ท าให้นักเรียนมีความสนใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมืองจังหวัด
สตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 90 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 29 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่องสารชีวโมเลกุล รายวิชาเพ่ิมเติม เคมี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 แผน 12 ชั่วโมง 

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุล เป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน 

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียน
ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จ านวน 18 ข้อ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 30 นาท ี
4.2 ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม จ านวน 4 แผนเป็น

เวลา 12 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 
4.3 ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 30 นาท ี
4.4 ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อ

การจัดการเรียนด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการ

เรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม (n = 29) 

  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  S.D. T 
ก่อนเรียน 15.10 2.86 

14.96** หลังเรียน 24.66 2.14 

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการ
เรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการ
เรียนแบบ 5E ร่วมกับเกม ไม่ได้เน้นการสอนโดยการบรรยาย แต่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
คิดค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการลงมือปฏิบัติ ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น อีกทั้งเป็นการ
สอนร่วมกับเกมที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนให้มีความสนุกสนาน นักเรียนเกิดความ
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กระตือรือร้น ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาเคมี และมีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท า
ให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคม ท าให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อภิญญา 
โล่ประดิษฐ์ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมการคูณของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 
จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีเกมประกอบเรื่องการคูณ
จ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่ไม่เกินสี่หลักสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ่มนวล พุทธหา (2549) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
สมบัติของสารและการจ าแนกสารแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 26 คน 
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง สมบัติของสาร และการจ าแนกสาร แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจั ยของ กนกวรรณ สะกีพันธ์ 
(2551) ที่ได้ท าการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชคลาภิเษก อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 42 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนด้วย

การสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม อยู่ในระดับที่มาก ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน เรื่อง
  สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการ
  เรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม (n = 29) 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านสาระการเรียนรู ้ 4.49 0.62 มาก 
ด้านการจดัการเรียนรู ้ 4.46 0.64 มาก 

ด้านสื่อการเรียนรู ้ 4.65 0.53 มากที่สุด 
รวม 4.50 0.62 มาก 

จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบ
วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
แตกต่างจากรูปแบบการสอนแบบเดิม ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นหาความรู้ได้ด้วย
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ตนเอง  สื่อเกมการสอนช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกและกระตุ้นการเรียนรู้ เป็นการเพ่ิมบรรยากาศการ
เรียนรู้ได้ดี เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ช่วยสร้างความกระตือรือร้นด้านการเรียนให้กับผู้เรียน จึงส่งผล
ให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับ
เกม สอดคล้องกับงานวิจัย อรทัย ทองมั่ง (2547) ที่ศึกษาผลการใช้เกมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกม ก่อนและหลังเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้เกมสูงกว่าไม่ได้รับการสอนโดยใช้เกม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กนกวรรณ สะกีพันธ์ (2551) ที่ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ผลการประเมินความพึงพอใจ 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในการเรียน
วิชาเคมี เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการ
เรียนรู้ 5E ร่วมกับเกมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ 

1. ครูผู้สอนต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมก่อนน าวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 
5E ร่วมกับเกมไปทดลองใช้ เนื่องจากต้องใช้เวลามากในการจัดกิจกรรม 

2. ครูควรอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการ
เรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม 

3. วัสดุที่ใช้ในการท าเกมควรเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรง และจัดท าในรูปแบบที่สามารถ
จัดเก็บได้ง่าย 
 
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการพัฒนาวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม ในหน่วยการ
เรียนรู้หรือเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ 
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2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม 
กับวิธีการสอนประเภทอ่ืนๆ เพ่ือค้นหาถึงวิธีการสอนที่ดีท่ีสุดที่สามารถส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงสุด 

3. ควรท าการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนต่อการสอนโดยใช้รูปแบบวงจร
การเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกม 
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ผลการสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค้าถามของบลูมโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
ภาคใต้ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน และทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
The Results of CIPPA Model with Bloom’s Questioning Technique Using 
Southern Folk Tales on Reading Comprehension and Thinking Skill of 

Secondary Grade 3 Students 
อัญชลี   ชลสาคร1 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนและหลังได้รับการสอนรูปแบบซิปปา ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับ
การสอนรูปแบบซิปปา ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนแบบซิปปาร่วมกับเทคนิค
การตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 35 คน โรงเรียนสวนศรีวิทยา ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบซิปปา
ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวัดความ
เข้าใจในการอ่านภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้ง
ค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ จ านวน 20 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า  น ักเร ียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้
นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ มีความเข้าใจในการอ่านและมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

ค้าส้าคัญ : การสอนรูปแบบซิปปา, เทคนิคการตั้งค าถามของบลูม, นิทานพื้นบ้านภาคใต้,  ความเข้าใจในการอ่าน,
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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Abstract 

The purposes of this research were to compare reading comprehension and 
analytical thinking skill of  students before and after using CIPPA Instructional Model 
with Bloom’s questioning technique using southern folk tales  and to study 
satisfaction of  students after using CIPPA Instructional Model with Bloom’s 
questioning technique using Southern Folk Tales. The samples were 35 secondary 
grade 3 using cluster random sampling from Suansriwittaya School students in 1st 
semester of 2014 academic year. The instruments of this research were 8 lesson 
plans of CIPPA Instructional Model with Bloom’s questioning technique using 
southern Folk Tales,  multiple choice  of  30 items of  reading comprehension test 
for pre-post test and 20 items of satisfaction questionnaire on  using CIPPA 
Instructional Model with Bloom’s questioning technique using southern folk tales. 
The research found that reading comprehension and analytical thinking skill 
of  students after higher than before using CIPPA Instructional Model with Bloom’s 
questioning technique using southern folk tales to be significant at the .01 level. 
and  satisfaction of  students after using CIPPA Instructional Model with Bloom’s 
questioning technique using Southern Folk Tales were at the highest level. 

Keywords : CIPPA Instructional Model, Bloom’s Questioning Technique, Southern Folk Tales, 

Reading Comprehension, Thinking Skill. 

 
บทน้า 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชาติ และทักษะที่ขาดเสียมิได้ คือ ทักษะ   
การอ่าน เพราะการอ่านเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ การด ารงชีวิต การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญใน    
การเรียนรู้ เป็นรากฐานส าคัญของการศึกษา เพราะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
กว้างขวางยิ่งขึ้น การอ่านจะท าให้ผู้เรียนมีความคิดกว้างขวางและช่วยพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิต
(ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์,2542, น.2-3) จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2555 พบว่านักเรียนมีผล     
การประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 54.48 (โรงเรียนสวนศรีวิทยา, 2555,     
น.8) ในปีการศึกษา 2556 เฉลี่ยร้อยละ 44.25 (โรงเรียนสวนศรีวิทยา. 2556 : 7) นักเรียนมีผลการ
ประเมินด้านความรู้และการอ่านอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และผลการประเมินทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อยู่
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ในเกณฑ์พอใช้เช่นกัน จากสภาพปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับ สมพร  แพ่งพิพัฒน์ (2547:122– 123) 
การอ่านมีความจ าเป็นต่อชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
วัตถุ วิทยาการและความนึกคิด การอ่านช่วยให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้า
และทันเหตุการณ ์การอ่านจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และวิจารณญาณให้คนเรามี
ความงอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปัญญา และมีความสามารถมากยิ่งขึ้น ถ้าหากนักเรียนขาดทักษะใน
ด้านความเข้าใจในการอ่าน และทักษะการคิดวิเคราะห์  ไม่สามารถสรุปใจความส าคัญได้ ก็จะส่งผล
ให้เกิดปัญหาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนตามมา ดังนั้น ทิศนา  แขมมณี (2548 : 282) กล่าวว่า 
รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง โดยการให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ จ านวนมาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม และกระบวนการแสวงหาความรู้ เป็นต้น โดยผู้เรียนจะเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน
สามารถอธิบายชี้แจง ตอบค าถามได้ดี นอกจากนั้นยังได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การท างานเป็นกลุ่ม นั้นคือรูปแบบการซิปปา ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา
ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้  ซึ่งในส่วนของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบซิปปา ทิศนา  แขมมณี (2548, น.282) ได้กล่าวว่าเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย 5 แนวคิด 
ได้แก่  แนวคิดการสร้างความรู้  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิด
เกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ และแนวคิดการถ่ายโอน 
การจดัการเรียนการสอนตามวิธีสอนรูปแบบซิปปานั้นอาจท าได้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนความรู้
เดิมการแสวงหาความรู้ใหม่ การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
กับกลุ่ม การสรุปและจัดระเบียบความรู้ การปฏิบัติหรือแสดงความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้   
 ความเข้าใจในการอ่านจะต้องอาศัยกระบวนการคิดเป็นส าคัญ การฝึกทักษะการคิดโดยใช้
เทคนิคการตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ซึ่งแบ่งการท างานของสมองเป็น 6 ขั้น คือ เทคนิคการตั้ง
ค าถามของบลูม บลูมได้จัดระดับความรู้จากต่ าไปสูงไว้ 6 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับความรู้ความจ า  
(Knowledge)  2) ระดับระดับความเข้าใจ (Comprehension)  3) ระดับการน าไปใช้ (Application) 
4) ระดับการวิเคราะห์ (Analysis)  5)  ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6) ระดับการประเมิน
ค่า (Evaluation) ลักษะการวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ วิเคราะห์องค์ประกอบ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
วิเคราะห์หลักการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือ    
ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ (สายสุนีย์  หนูแสง, 2546, น.6) การจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนเพ่ือพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ควรเพ่ิมความสนใจกับเนื้อหา
ความรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะการคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยคือสาระวรรณคดีและวรรณกรรม อาทิ     
นิทานพ้ืนบ้าน ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2552, น.10) ได้กล่าวว่า นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่อาศัยการเล่าด้วยปาก เรียกว่า มุขปาฐะ ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน คุณธรรม 
สร้างสรรค์จินตนาการ และสะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีตได้อย่างน่าสนใจ นิทานส่วนใหญ่
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สะท้อนภาพวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้  ท าให้นักเรียนอยากรู้ อยากอ่าน มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนมากขึ้น 
 ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดจากการสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูม โดยใช้
นิทานพื้นบ้านภาคใต้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
ได้รับการสอนรูปแบบซิปปา ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต ้
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
ได้รับการสอนรูปแบบซิปปา ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนแบบซิปปา
ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนรูปแบบซิปปา 
ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้สูงกว่าก่อนได้รับการสอน 
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนรูปแบบ      
ซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้สูงกว่าก่อนได้รับการสอน 
  
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 ห้องเรียน 
ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 460 คน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียน
สวนศรีวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้องเรียน 
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) จ านวน 35 คน  
 3. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทดลอง 
     เนื้อหาที่ใช้ในการสอนการอ่านเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ หน่วยที่ 5 
เรื่อง รู้ต านานวรรณกรรมท้องถิ่นไทย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
     ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  6 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  3  วัน  วันละ  1 คาบ  คาบละ 1 ชั่วโมง 
รวม  18 คาบ  ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557 ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 
 5. ตัวแปรที่ศึกษา 
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     5.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูม
โดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ 
    5.2 ตัวแปรตาม 
          5.2.1  ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ประกอบด้วย 
   1) การแปลความ 
   2) การตีความ 
   3) การขยายความ 
           5.2.2  ทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

  1)  การคิดวิเคราะห์องค์ประกอบ 
  2)  การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
  3)  การคิดวิเคราะห์หลักการ 

 5.3.  ความพึงพอใจต่อการสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้
นิทานพื้นบ้านภาคใต้ 
 
เครื่องมือและวิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทาน
พ้ืนบ้านภาคใต้ จ านวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 
 2. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งเป็นแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
 3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
 4. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม     
ของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ ซึ่งเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ  
  
วิธีด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยมีวิธีการดังนี้ 
 1. เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา
ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ แบบทดสอบวัดความเข้าใจ ในการอ่าน
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  และแบบวัดความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนซิปปาร่วมกับเทคนิค    
การตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ 
 2. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย     ฉบับ
ก่อนเรียน  จ านวน  30  ข้อ 
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 3. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ฉบับก่อนเรียน  
จ านวน 30 ข้อ 
  4. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยโดยใช้รูปแบบ
ซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคใต้ ใช้เวลา 6 สัปดาห์  สัปดาห์ละ      
3  วัน  วันละ 1 คาบ  คาบละ 1 ชั่วโมง  รวม 18 คาบ 
 5. ทดสอบนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและทักษะ   
การคิดวิเคราะห์ฉบับหลังเรียน จ านวน  30  ข้อ   
 6. ทดสอบนักเรยีนหลงัเรียนด้วยแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ฉบับหลังเรียน  
จ านวน  30  ข้อ   
 7. วัดความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้
นิทานพื้นบ้านภาคใต้ด้วยแบบวัดความพึงพอใจจ านวน 20  ข้อ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการ
ตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ มีความเข้าใจในการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลปรากฏดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ก่อนและหลัง
ได้รับการสอนรูปแบบซิปปารว่มกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูม โดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้  

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 จากตารางที ่ 1 จะเห็นได้ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนด้านความเข้าใจในการอ่าน      
(การอ่านระดับแปลความ/การอ่านระดับขยายความ และการอ่านระดับตีความ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ นักเรียนได้มีโอกาสใน
การฝึกทักษะด้านการอ่าน และการวิเคราะห์การอ่านภาษาไทยมากกว่าการใช้แผนการจัดกิจกรรม
ปกติ โดยมีนิทานพ้ืนบ้านภาคใต้เป็นสื่อการสอน ร่วมกับขั้นตอนการสอนรูปแบบซิปปา ซึ่งมีขั้นตอนที่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้านที่ 1 

คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

t 
X  S.D. X  S.D. 

1.  การอ่านระดับแปความ 10 3.11 1.36 6.57 1.35 14.12** 
2.  การอ่านระดับขยายความ 10 3.20 1.10 6.75 1.17 17.88** 
3.  การอ่านระดับตีความ 10 3.06 1.34 6.43 1.26 13.49** 

รวม 30 9.37 2.95 19.74 2.13 28.62** 
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ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการวิเคราะห์การใช้กระบวนการกลุ่ม  อีกทั้งนิทานพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง  8  แผน  มีคติสอนใจและแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งเหมาะส าหรับการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในวัยนี้ ดังนั้นคะแนนหลังการทดสอบการวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาไทยหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้
นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้จึงท าให้นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านมากขึ้น ดังที่  ทิศนา  แขมมณี 
( 2548, น.15-17) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวคิดหลักที่ใช้เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน แนวคิดการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีโอกาสได้รับข้อมูลประสบการณ์ใหม่ๆ เข้า
มา ท าความเข้าใจข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ใหม่ ความรู้เดิม และสร้างความหมายข้อมูลความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ภพ  เลาหไพบูลย์  (2542, น.207-208) ที่ได้กล่าวว่า การใช้ค าถามเป็น
เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ แก้ปัญหา และ
สรุปแนวคิดหลักได้ด้วยตนเอง และไม่ว่าครูจะสอนด้วยวิธีใด การใช้ค าถามก็ยังมีบทบาทส าคัญใน  
การเรียนทุกครั้ง อีกทั้งการใช้นิทานพ้ืนบ้านเป็นสื่อในการสอน สอดคล้องกับ วิเชียร  เกสรประทุม 
(2540, น.9–10 ) ได้กล่าวถึงนิทานพ้ืนบ้านว่า ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ เกิดความรู้จากสาระของ
นิทานและเกิดจินตนาการอันน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ นิทานให้ข้อคิดและคติเตือนใจ ผู้ฟังจะได้
น าไปปฏิบัติ และนิทานสะท้อนให้เห็นภาพในอดีตของสังคม เช่น วิถีชิตของคนไทย ค่านิยมตลอดจน
วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เหมาะในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิธีการสอน
โดยการใช้รูปแบบซิปปา ซึ่งคุณค่าของนิทานมีความสอดคล้องกับกระบวนการขั้นตอนของรูปแบบซิปปา 

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิค 
การตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคใต้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลปรากฏตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความสามารถทักษะในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ก่อนและหลังได้รับการการสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้
 นิทานพื้นบ้านภาคใต้  

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

t 
X  S.D. X  S.D. 

1.  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 10 3.51 1.37 6.71 1.44 10.26** 
2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 10 3.37 1.28 6.63 1.33 10.58** 
3.  การวิเคราะห์หลักการ 10 2.89 1.07 6.31 1.02 15.72** 

รวม 30 9.77 2.50 19.65 2.43 23.12** 
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 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้าน โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ซิปปา  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้
ด้วยตนเองโดยมีการฝึกกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน เช่น 
การ คิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ       
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ซึ่ง ทิศนา  แขมมณี (2548, น.283-284) กล่าวว่า ผลที่ผู้เรียนจะ
ได้รับจากการเรียนตามรูปแบบซิปปา  ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียน สามารถอธิบาย ชี้แจง  
ตอบค าถามได้ดี  นอกจากนั้นยังได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  การท างาน
เป็นกลุ่ม การสื่อสารรวมทั้งเกิดความใฝ่รู้ด้วย ซึ่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 อ้างถึงใน ลักขณา 
ศริวัฒน์ , 2549 น.74-77) ได้อธิบายถึงความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การคิดวิเคราะห์ช่วย
ส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา เป็นพ้ืนฐานการคิดในมิติอ่ืน ๆ ช่วยในการแก้ปัญหา ช่วยใน        
การประเมินและตัดสินใจ และช่วยให้เข้าใจแจ่มกระจ่างอีกทั้งการใช้นิทานพ้ืนบ้านเป็นสื่อใน        
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับ ประยูร ทรงศิลป์ (2542, น.6) กล่าวว่า นิทานพ้ืนบ้านเป็นเครื่องช่วยให้
มนุษย์เข้าใจสภาพของมนุษย์โดยทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น เพราะในนิทานพ้ืนบ้านเป็นที่ประมวลแห่งความรู้สึก
นึกคิด ความเชื่อ ความนิยม ความกลัว ความบันเทิงใจ ระเบียบแบบแผน และนิทานพ้ืนบ้านเป็น
เสมือนกรอบล้อมชีวิตให้อยู่ในขอบเขตที่มนุษย์ในสังคมนั้น ๆ นิยมว่าดีหรือถูกต้อง แม้กฎหมาย
บ้านเมืองก็ยังไม่สามารถบังคับจิตใจของมนุษย์ได้เท่า เพราะมนุษย์ได้ฟัง ได้ซึมซับสั่งสม   การอบรม
นั้น ๆ ไว้ในวิถีชีวิตตั้งแต่เด็ก  

 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิค     
การตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคใต้มีความพึงพอใจหลังเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด                 
( X 4.64 คะแนน) 
 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม
ของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจาก     
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทาน
พ้ืนบ้านภาคใต้ประกอบด้วย ขั้นตอนและกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวสนใจและมีความพึงพอใจอยากเรียนรู้ และมีความพยายามที่จะ
เรียนให้ส าเร็จนั้นผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ 
สร้างสิ่งจูงใจขณะสอนให้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยครูมีการถามค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด และเปิดโอกาสผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยทักษะกระบวน  
การกลุ่ม ท าให้นักเรียนเกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผลให้นักเรียนมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 
พฤติกรรมดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนรูปแบบซิปปา
ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประยง  
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ค าประโคน  (2542, น.10) ได้ให้แนวคิดว่า ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการท างานมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
สิ่งจูงใจในการท างาน การสร้างสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้    
การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนการที่ผู้เรียนจะ
เกิดความพึงพอใจ ในการเรียนนั้นผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจที่จะอยากเรียน ซึ่งผู้สอนต้องค านึงถึงสิ่งที่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดบรรยากาศ สถานการณ์ เทคนิคด้านการสอนที่ดี ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวางแผนตามความต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน  การยก
ย่องชมเชย การให้รางวัล ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีจะท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้
นิทานพื้นบ้านภาคใต้สามารถกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาความเข้าใจในการอ่านเนื่องจาก เปิดโอกาส 
ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการพูด การแสดงความคิดเห็น มีโอกาสท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพ่ือน 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และแสดงออกมีความเข้าใจด้านการอ่านเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงควรจัด
กิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจด้านการอ่านของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ และ
ส่งผลไปยังการเรียนรู้ระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
 2.  การสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ดังนั้นจึงเป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสอนวรรณคดี วรรณกรรม และทักษะการอ่านในระดับอ่ืน ๆ เช่น 
การอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านตีความ เป็นต้น 
 3.  นิทานที่น ามาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา ควรเป็นนิทานที่ให้ข้อคิด
มีแนวปฏิบัติตนที่ดีส าหรับนักเรียนเพ่ือนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
   4.  ในการใช้เทคนิคการตั้งค าถามของบลูมควรตั้งค าถามจากระดับต่ าไปสู่ระดับสูงตามล าดับ
ดังนี้ ระดับความรู้ความจ า ระดับความเข้าใจ ระดับการน าไปใช้ ระดับการวิเคราะห์ ระดับการ
สังเคราะห ์และระดับการประเมินค่า  
 5.  ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ในบางครั้งกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้อาจมี
กิจกรรมที่มีรูปแบบซ้ ากัน ครูควรมีการกระตุ้น และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ไม่ให้นักเรียนเกิด
ความเบื่อหน่าย และสร้างความกระตือรือร้น เช่น แข่งขันตอบค าถามชิงรางวัลจากเรื่องที่อ่าน    
 6.  การสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้นิทานพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ ในขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม และขั้นตอนที่ 5 การสรุปและจัด
ระเบียบความรู้ ผู้เรียนมักจะใช้เวลาท ากิจกรรมในขั้นตอนดังกล่าวมากเกินไป ดังนั้นผู้สอนควรควบคุม
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เวลา และเตือนผู้เรียนให้รักษาเวลาในการท ากิจกรรมในขั้นตอนดังกล่าว ไม่ควรเกิน 10 นาที 
เพ่ือที่จะได้ไม่กระทบกับเวลาที่จะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย 
นอกจากการใช้เทคนิคการตั้งค าถามของบลูมและนิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ หรือน าไปศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 2. ควรมีการวิจัยการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามของบลูมโดยใช้
นิทานพืน้บ้านภาคใต้ในในระดับชั้นอื่น ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพเก้า  ณ พัทลุง และ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว 
กรรมการที่ปรึกษาที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  

Result of Learning Management by using the 5E Instructional Model of 
Electrochemistry to Enhance Critical Thinking Ability of  the Grade  11 

Students 
มูรนี มู่สา1 พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ2 และนวลพรรณ วรรณสุธี2 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี และเพ่ือ

ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น 

เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2557 

จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี และแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิจัยใน

ครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการของเมร์ทเลอร์ (Mertler, 2012) ประกอบด้วยวงจร 4 ขั้นตอน 

คือ การวางแผน การด าเนินการ การพัฒนา และการสะท้อน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 

( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และสถิติค่าที (t-test dependent) ผลการวิจัย 

พบว่า หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น นักเรียนมีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียน ทีน่ัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับดี (ร้อยละ 77.07) 

ค้าส้าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น, ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

 
 
 
 
 
1  นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และคอมพิวเตอร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เบอร์โทรศัพท์ 086-292-7726 อีเมล ์takwa_018@hotmail.com  
2,3  อาจารย์ ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to compare critical thinking ability 
between before and after learning by using the 5E Instructional Model of 
Electrochemistry, and 2) to study critical thinking ability after learning by using the 5E 
Instructional Model of Electrochemistry of the grade 11 students. The target group 
consisted of 41 students from grade 11 students who were studying at the 
Saparachinee Trang School in the second semester of 2014 academic year. The 
research instruments were (1) lesson plans learning management by using the 5E 
Instructional Model of Electrochemistry, and (2) the critical thinking ability test. This 
action research study was composed of 4 stages : planning, acting, developing and 
reflecting. The statistical analysis were accomplished by the mean ( x ), standard 
deviation (S.D.), percentage (%) and t-test dependent. The research findings showed 
that 1) critical thinking ability of the students after learning by using the 5E 
Instructional Model was significantly higher than before learning at .05 level of 
significance and 2) critical thinking ability after learning by using the 5E Instructional 
Model of Electrochemistry of the students was at the good level (77.07 percent). 

Keywords : The 5E Instructional Model, Critical thinking Ability  
 

บทน้า 
การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่ท้าท้ายความสามารถของผู้เรียน เพราะ
เป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนจึงจ าเป็นจะต้องมีทักษะที่
หลากหลาย ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 จะเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น 
การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
จากรายงานผลการประเมินระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) และ PISA (Programme for International Student 
Assessment) พบว่านักเรียนไทยขาดทักษะการคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา (โครงการ PISA แห่งประเทศไทย สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2552 : 24-25) จากปัญหาดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ควรส่งเสริมต่อทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณถือเป็นทักษะส าคัญและเป็นรากฐานส าคัญของ
การพัฒนาศักยภาพทางสมองให้สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นเครื่องมือส าคัญใน
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การเรียนรู้และการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคต (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ.  2544 : 
11) เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์ต้องใช้สติปัญญาในการ
ติดตามข้อมูลเหล่านั้น และจ าเป็นต้องคิดพิจารณาไตร่ตรอง และวิเคราะห์ เพ่ือประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ 
ที่มีวิวัฒนาการมากขึ้น เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. 2543 : 7) ซึ่ง
จะเห็นว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญในชีวิตของเรามาก ดังนั้นในการจัดการเรียนการ
สอนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดให้แก่นักเรียน  

รูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการเลือกวิธีที่เหมาะสม
ส าหรับการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่น ามาใช้เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดทักษะกระบวนการคิดนั้นมีหลายวิธี หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้  5 ขั้น 
(5E Instructional Model) โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นเป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ซึ่งสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้น าเอาวิธีการสอนนี้มาใช้ในหลักสูตรส าหรับการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย (นันทิยา บุญเคลือบ. 2540 : 13-14) โดยใช้วิธีการสอน
วิทยาศาสตร์ ของ BSCS  (Biological  Science  Curriculum  Study) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์หรือ
ความรู้เดิมเป็นความรู้หรือแนวคิดของนักเรียน โดยวัฎจักรการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ 1. ขั้นสร้าง
ความสนใจ (Engagement)  2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration)  3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
มากในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด โดยเริ่มจากขั้นสร้างความสนใจโดย
มีครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นโดยการใช้ค าถามหรือการสาธิต ส่งผลให้นักเรียน
เกิดกระบวนการคิดในการก าหนดประเด็นปัญหาที่จะเชื่อมโยงไปสู่ขั้นการส ารวจและค้นหา โดยการ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองและรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป จากนั้นน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน ท าให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษามาไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ โดยนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเล็งถึงความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 

(เคมี) เรื่องไฟฟ้าเคมี เนื่องจากไฟฟ้าเคมีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น แบตเตอรี่ต่าง ๆ ที่ใช้กันในชีวิตประจ าวัน หรือกระบวนการส าคัญที่

เกิดขึ้นในร่างกาย ล้วนต้องอาศัยหลักการทางไฟฟ้าเคมีทั้งสิ้น จากการศึกษาและส ารวจปัญหาการ

เรียนการสอนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มักจะไม่เข้าใจในเนื้อหา เพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและ

ซับซ้อน ท าให้นักเรียนเรียนด้วยวิธีการท่องจ าเป็นหลัก ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
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ความรู้ความจ ามากกว่ากระบวนการคิด ท าให้นักเรียนขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเสาะแสวงหาความรู้ 

จึงไม่ส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเท่าที่ควร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผล

การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องไฟฟ้าเคมีที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึก

กระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 

 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี  

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องไฟฟ้าเคมี ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ
เมอร์ทเลอร์ (Mertler. 2012 : 45) ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ
วางแผน (Planning Stage) ขั้นตอนการด าเนินการ (Acting Stage) ขั้นตอนการพัฒนา 
(Developing Stage) และขั้นตอนการสะท้อนกลับ (Reflecting Stage) ซึ่งมีรายละเอียดในการ
ด าเนินการวิจัย ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1.  กลุ่มเป้าหมาย 
2.  แบบแผนการวิจัย 
3.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1.  กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5/4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2557 จ านวน 41 คน เนื่องจากนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 เป็นนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 2.  แบบแผนการวิจัย 

2.1 ขั้นตอนการวางแผนวิจัย ประกอบด้วย 
       2.1.1  การระบุปัญหาการวิจัยและก าหนดขอบเขตหัวข้อของปัญหาวิจัย ( Identifying 
and Limiting the Topic) การวิจัยในขัน้ตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือระบุปัญหาวิจัยและก าหนดขอบเขต
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ของหัวข้อปัญหาวิจัย โดยการส ารวจสภาพปัญหา วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 2.1.2  การรวบรวมข้อมูล (Gathering information) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยสรุปปัญหาเกี่ยวกับสภาพปัญหา เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการศึกษา
ส ารวจสภาพปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดการจัดการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องไฟฟ้าเคมีที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้นถือว่าเป็นการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับมากในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด 

 2.1.3  การทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย (Reviewing Related 
Literature) เป็นขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปแนวทางและ
เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อน าไปในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการศึกษาส ารวจสภาพปัญหาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตลอดจนศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการจัดการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 6-7) มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถในการคิด โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้นั้น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ คือ ความสามารถในการคิด เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 2.1.4  การพัฒนาแผนการวิจัย (Developing a Research Plan)  
             การพัฒนาแผนการวิจัย ผู้วิจัยได้วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏ

จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมีที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และสร้างเครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย  

- แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี จ านวน 5 
แผน รวม 20 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าเคมี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เรื่อง เวลา (ชั่วโมง) 
1 ปฏิกิริยารีดอกซ์และสมการรีดอกซ ์         4 
2 เซลล์กัลป์วานิก              4 
3 ประเภทของเซลล์กัลป์วานิก 4 
4 เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 4 
5 ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 4 

รวม 20 
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- การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 55 ข้อ ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัยหลักการของวัดสัน
และเกลเซอร์ (Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal) ซึ่งวัดพฤติกรรมความสามารถ 5 ด้าน 
ดังนี้ ความสามารถในการสรุปอ้างอิง ความสามารถในการตระหนักถึงข้อตกลงเบื้องต้น ความสามารถ
ในการนิรนัย ความสามารถในการตีความ และความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง  ระหว่างการ
พัฒนาแบบวัดผู้วิจัยได้น าไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 39 คน ผลการ
พัฒนาพบว่าค่าอ านาจจ าแนก .21-.47 ค่าความยากง่าย .34-74 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับเท่ากับ .76  

2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) 
       ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบความสามารถในการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน และผู้วิจัยด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จากนั้นผู้วิจัยน าแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณชุดเดียวกับก่อนเรียนมาให้
นักเรียนท าหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ 

2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing Data) 
    การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลระหว่างการด าเนินการ

ปฏิบัติการในชั้นเรียนและเม่ือสิ้นสุดการวิจัย ดังนี้  
- การวิเคราะห์ข้อมูลของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการหา

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และน าค่าร้อยละของคะแนนที่ได้มาหา
คุณภาพของคะแนนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 2548 : 30) ดังตารางที่ 
2 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 

50    

คะแนนระหว่างร้อยละ 

50-74 

คะแนนระหว่างร้อยละ 

75-89 

คะแนนระหว่างร้อยละ 

90 ขึ้นไป 
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- การวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกหัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจให้คะแนนซึ่งยึดเกณฑ์การ
ให้คะแนนแบบรูบริคที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

 2.4  ขั้นตอนการพัฒนา 
                ในขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเรียน

การสอนมาสรุปที่ต้องปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป ดังนี้  

1. ควรให้นักเรียนออกแบบการเขียนแผนภาพการทดลองด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้
ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้  

2. ควรปรับและมีการยืดหยุ่นเรื่องเวลาตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมขึ้น  

3. เน้นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านการนิรนัยและการตีความ
เพ่ิมข้ึน เช่น การเพ่ิมสื่อในลักษณะของรูปภาพหรือวีดิทัศน์เป็นภาพประกอบ เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เข้าใจและมองภาพรวมได้ง่ายขึ้น   

2.5  ขั้นตอนการสะท้อน 
                เป็นการประเมินหรือตรวจสอบการปฏิบัติการ ปัญหาหรือสิ่งที่เป็นข้อจ ากัดที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติการ โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุป เพื่อน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ในครั้งต่อไป โดยผู้วิจัยได้น าเสนอการสะท้อน
ผลการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายและในระดับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในลักษณะการสนทนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ นักเรียนได้สะท้อนถึงลักษณะการจัดการ
เรียนการสอนที่นักเรียนไม่เคยได้เรียนในลักษณะเช่นนี้มาก่อน โดยเฉพาะในส่วนของแบบฝึกหัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันเรื่องไฟฟ้าเคมี ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษามาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ และผลการสะท้อนในระดับสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ในการจัดกิจกรรมควรเพ่ิมเวลาให้มากขึ้น เพ่ือที่จะท าให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงกระบวนการคิด ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการคิดของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ครูควรสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 

3.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ 
3.1 สถิติพ้ืนฐาน มีดังนี้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3.2 สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ค่าความ
ยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สูตร KR-20 
ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 

3.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติแบบที (t-test dependent) และค่าร้อยละเฉลี่ย 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องไฟฟ้าเคมี ที่

ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดยหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และใช้การทดสอบ
สถิติค่าที (t-test dependent)  โดยผู้วิจัยก าหนดระดับนัยส าคัญเท่ากับ .05 ผลปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 

การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

จ านวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลี่ย( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

T Sig. 

ก่อนเรียน 41 30 15.17 3.38 11.854* .000 

หลังเรียน 41 30 23.12 3.43 

t (df = 40, p < .05) = 1.68 

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนเท่ากับ 
15.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.38 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 23.12 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.43 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่า คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

2.  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 
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    จากการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
พบว่าสอดคล้องกับผลคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 ผลคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 
 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 

(%) 

แปลความ 

1. ความสามารถในการสรุปอ้างอิง 

หรือสรุปความ 

6 5.17 0.83 86.18 ระดับดี 

2. ความสามารถในการตระหนักถึง

ข้อตกลงเบื้องต้น 

6 4.98 0.85 82.93 ระดับดี 

3. ความสามารถในการนิรนัย 6 3.83 1.02 63.82 ระดับพอใช้ 

4. ความสามารถในการตีความ 6 4.49 0.93 74.80 ระดับพอใช้ 

5. ความสามารถในการประเมินข้อ

โต้แย้ง 

6 4.66 0.91 77.64 ระดับดี 

รวม 30 23.12 4.54 77.07 ระดับดี 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยรวมอยู่ในระดับดี คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
23.12 คิดเป็นร้อยละ 77.07 และเมื่อพิจารณาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละ
ด้านพบว่า ความสามารถในการสรุปอ้างอิงหรือสรุปความ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 5.17 คิดเป็นร้อยละ 
86.16 รองลงมาคือ ความสามารถในการตระหนักถึงข้อตกลงเบื้องต้น ความสามารถในการประเมิน
ข้อโต้แย้ง และความสามารถในการตีความ ส่วนความสามารถในการนิรนัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
3.83 คิดเป็นร้อยละ 63.82 
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อภิปรายผล 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง

ไฟฟ้าเคมี ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผล

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้

สูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นส ารวจ

และค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ 5) ขั้นประเมิน เป็นการจัดการเรียนรู้

ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ผ่านกระบวนการส ารวจตรวจสอบหรือ

ทดลอง โดยมีครูเป็นผู้ช่วยคอยให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน เมื่อวิเคราะห์ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 จะพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น จะช่วย

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กล่าวคือ ในแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 1) ขั้นสร้างความสนใจเป็นขั้นที่ผู้วิจัยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น โดยการใช้

ค าถามเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านความสามารถในการตระหนักถึงข้อตกลงเบื้องต้น

และความสามารถในการตีความ ส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดในการก าหนดประเด็นปัญหาที่

จะเชื่อมโยงไปสู่ 2) ขั้นการส ารวจและค้นหา โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองและรวบรวม

ข้อมูลเพื่อน าไปสู่ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป จากนั้น 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนน าข้อมูลสรุป 

วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน นักเรียนสามารถฝึก

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น ความสามารถในการสรุปอ้างอิงหรือสรุปความ 

ความสามารถในการนิรนัยและความสามารถในการตีความ และความสามารถในการประเมินข้อ

โต้แย้งอย่างไร 4) ขั้นขยายความรู้ในขั้นนี้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษามาไปประยุกต์ใช้เพ่ือ

แก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณครบทั้ง 5 ด้าน โดยนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 5) ขั้นประเมิน 

เป็นขั้นที่นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ที่ได้ เช่น การท าแบบฝึกหัด การท าแบบทดสอบ 

เป็นต้น ซึ่งทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 148-154) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญจะช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนในกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง ท า

ความเข้าใจ และสร้างความหมายของสาระข้อความรู้ให้แก่ตนเอง มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน 

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดและประสบการณ์แก่กันและกัน และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ 
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(2542 : 157) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสฝึก

ความคิด และฝึกการกระท า ท าให้ผู้เรียนจัดระบบการคิดและวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้

นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ ซึ่งผู้วิจัยใช้

สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนคิดเพ่ือหาค าตอบ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ กาญจนา ฟองจันทร์ (2549 : 83-88) และภัทร์ธีนันท์ รัตนพงศ์ภัค (2549 : 73-77)  ได้

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย

ใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่

เป็นระบบขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการเรียนและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะท า

ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยการที่นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมี

ระบบ ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ได้พัฒนากระบวนการคิด  นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ กุลรภัส  ค ายวง (2555 : 69-71) และพัชรวีร์ นามพิกุล (2554 : บทคัดย่อ) พบว่า

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ (5E) มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กล่าวคือ ใน

ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) นักเรียนได้แสดงออกถึงลักษณะของผู้ที่มีการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณในทุกขั้นและส่งผลให้คะแนนการท าแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลั ง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน  

สรุปผลการวิจัย 

จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี และศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2557 จ านวน 41 คน ผลการวิจัย 
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏ

จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ( = 23.12, S.D.= 3.38) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 15.17, S.D.= 3.43) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง 
ไฟฟ้าเคมี นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  คือมีค่า
ร้อยละ 77.07 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 

ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1  ควรเพ่ิมระยะเวลาในการท าแบบฝึกหัดความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เพ่ือให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมขึ้น 

    1.2  จากการศึกษาพบว่า นักเรียนในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณดีขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะนักเรียนในกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับดีมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้นควรมี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1  ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากนักเรียนที่ได้รับ

การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วจะท าให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ 
    2.2  ควรเน้นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านความสามารถใน

การนิรนัยและความสามารถในการตีความเพิ่มขึ้น เช่น การเพ่ิมสื่อในลักษณะของรูปภาพหรือวีดิทัศน์
เป็นภาพประกอบ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใจและมองภาพรวมได้ง่ายขึ้น   
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ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ทุนในการท าวิจัย และขอขอบคุณ นายสัญญา แสงประดับ ครูพ่ีเลี้ยง 

ที่ได้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือระหว่างการปฏิบัติการสอน และขอขอบคุณผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ
นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยการใช้โมเดลในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น  
ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจแนวคิดทางเคมี 

เร่ือง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
Effects of Learning Activities Using Modelling Incorporated with the 5E 
Instructional Model on Analytical Thinking Ability and Understanding 

Chemistry Concepts on the Title of Solid, Liquid and Gas 
อรณิชา ดิษทับ1, พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ2 และนวลพรรณ วรรณสุธี3 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียน เรื่อง

ของ แข็ง ของเหลว แก๊ส 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้โมเดล เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
และ 3) เปรียบเทียบความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับการใช้โมเดล เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส  โดยศึกษากับกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 30 คน โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 สุ่มโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้โมเดล 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และ 3) แบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมี โดยกระบวนการวิจัยได้ด าเนินการตาม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการของเมอร์ทเลอร์ (Mertler, 2012) ประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะการ
วางแผน 2) ระยะปฏิบัติการ 3) ระยะการพัฒนา 4) ระยะการสะท้อนผล ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ได้แก่ t-test paired samples ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้โมเดล เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 2) ความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนหลังเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
5 ขั้นร่วมกับการใช้โมเดล เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

ค้าส้าคัญ : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, ความเข้าใจแนวคิดทางเคมี, กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น, โมเดล 

 
1*  นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เบอร์โทรศัพท์ +6691-152-9910 
2,3  อาจารย์ ดร. ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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Abstract 
The purposes of research were to 1) survey Thai Grade 11 students’ 

understanding of chemistry concepts concerning Solid, Liquid and Gas, 2) compare 
the students’ analytical thinking ability before and after learning through the learning 
activities using modelling incorporated with the 5E instructional model and 3) 
compare the students’ understanding chemistry concepts before and after learning 
with the Learning Activities. The target group of the research was 30-grade-11 
students of the 2014 academic year at Satreethungsong School. The sampling was 
purposive sampling. The instruments used in the study included 1) the learning 
activities using modelling incorporated with the 5E instructional model, 2) the test of 
analytical thinking ability and 3) the test of understanding chemistry concepts. 
Mertler’s action research cycle was adopted to study. The cycle consisted of 4 stages 
were 1) planning stage 2) acting stage 3) developing stage and 4) reflecting stage by 
using the t-test paired samples statistics for comparing mean before and after 
learning. 

The results of the study revealed that :  
1) The students’ analytical thinking ability after learning with the Learning 

Activities, the students’ analytical thinking ability was higher than before at the 0.01 
level of statistical significance. 

2) After learning with the Learning Activities, the students’ understanding 
chemistry concepts was higher than before at the 0.01 level of statistical significance. 

Keywords : Analytical Thinking Ability, Understanding Chemistry Concepts, 5E Instructional Model  
Modelling 

 
บทน้า 

ประเทศไทยจัดวางระบบการศึกษาที่ เป็นรูปแบบมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าโดยระบบการศึกษาไทยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนตามระดับอายุ โดยการจัดการศึกษา
มีการออกแบบหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในทุกด้านบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.)  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะหนึ่งที่นักเรียนไทยทุกคนต้องมี แต่ปัจจุบัน
นักเรียนไทยมีทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์น้อยมากเนื่องจากวัฒนธรรมในปัจจุบันนักเรียนไทยมุ่งเน้นที่
จะเรียนเพื่อใช้ในการสอบเท่านั้น โดยในการเรียนการสอนนักเรียนไทยจะให้ครูผู้สอนเป็นผู้บรรยายให้
ฟังและนักเรียนเป็นเพียงแค่ผู้จดบันทึกซึ่งความจ าแบบนี้นักเรียนจะจ าได้ในระยะสั้นเท่านั้น และเมื่อ
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เจอค าถามที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ นักเรียนจะไม่สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
ทักษะการคิดจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการกระท าและการแสดงออกของ
บุคคลดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์จึงเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการจัด 
การศึกษาตลอดมา (ทิศนา  แขมมณี, 2554.) 
 วิชาวิทยาศาสตร์มีความส าคัญส าหรับนักเรียน สาขาวิชาเคมีซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาระดับ
อนุภาคของสารและวิชาเคมีเป็นศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น 
แต่ปัจจุบันมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยเลยที่มีความเข้าใจในแนวคิดที่คลาดเคลื่อนไปซึ่งรวมไปถึงว่า
นักเรียนไม่สามารถคิดแก้ปัญหาและยังมีทักษะการคิดวิเคราะห์ยังไม่ดีพอ และจากการไปสังเกตการ
สอนที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นักเรียนยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์ และยัง
ไม่มีความเข้าใจแนวคิดที่เพียงพอ จากปัญหาที่กล่าวไปผู้วิจัยจึงสนใจส ารวจความเข้าใจแนวคิดทาง
เคมีเรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส ของนักเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาการมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับการใช้โมเดล ซึ่งเมื่อได้ศึกษางานวิจัยก่อนหน้าพบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น จะ
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ อีกทั้งการสอดแทรกการใช้โมเดลในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้จะสามารถพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางเคมีได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับ
การใช้โมเดลเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนดังประเด็นต่อไปนี้ 

1. เพ่ือส ารวจความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียน เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้โมเดล เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้โมเดล เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
 
สมมติฐาน 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับการใช้โมเดล เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับ
การใช้โมเดล เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายโดยผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  
จ านวน 30 คน ประกอบด้วย นักเรียนชายจ านวน 8 คน นักเรียนหญิงจ านวน 22 คน ซึ่งก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากนักเรียน
กลุ่มนี้เป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นกลุ่มที่สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คาดหวังให้เป็นนักวิจัยในอนาคต ดังนั้นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และความเข้าใจแนวคิดทางเคมีที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักเรียนกลุ่มนี้จึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการท าวิจัย  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การใช้โมเดลในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
1.1 ด้านการวิเคราะห์ความส าคัญ 
1.2 ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
1.3 ด้านการวิเคราะห์หลักการ 

2. ความเข้าใจแนวคิดทางเคมี 
2.1 ด้านการอธิบาย 
2.2 ด้านการแปลความ 
 

เนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/1 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส  
ระยะเวลาในการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเมอร์ทเลอร์ (Mertlet) 1 วงจร โดยเริ่ม
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
 
แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้รูปแบบของเมอร์ทเลอร์ (Mertler. 2012 :  
pp. 27) แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 1. ระยะการวางแผน 2. ระยะปฏิบัติการ 3. ระยะการพัฒนา และ  
4. ระยะการสะท้อนผล มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. ระยะการวางแผน 
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การท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพจะต้องผ่านกระบวนการวางแผนที่
ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ขั้นการก าหนดเป้าหมาย 
1.2 ขั้นการรวบรวมข้อมูล 
1.3 ขั้นทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
1.4 ขั้นพัฒนาแผนงานวิจัย 

2 ระยะปฏิบัติการ 
ผู้ วิ จัยน า เครื่ องมือที่ทดสอบคุณภาพแล้ว ไปใช้จริ งกับกลุ่ ม เป้ าหมายมี

กระบวนการดังนี้ 
2.1 ขั้นการรวบรวมข้อมูล 
2.2 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

3 ระยะการพัฒนา 
3.1 ขั้นการพัฒนาแผนการปฏิบัติ  

4 ระยะการสะท้อนผล 
4.1 ขั้นการเรียนรู้ร่วมกันและการสะท้อนผล 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ระยะที่ 1 ระยะการวางแผน  
1. ขั้นการก าหนดเป้าหมาย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเป้าหมายโดยเริ่มจากเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการไป 
สังเกตการสอนของครูผู้สอนที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 40 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 6 ครั้ง โดยจากการ
ไปสังเกตชั้นเรียนพบว่า ในระหว่างการไปสังเกตการสอนบรรยากาศในห้องเรียนคือนักเรียนเป็นเพียง
ผู้รับฟังเนื้อหาจากที่ครูผู้สอนบรรยายเท่านั้นโดยนักเรียนเพียงแค่จดและท่องจ า  ซึ่งหลังจากที่ได้
สอบถามครูผู้สอนพบว่าเนื้อหาวิชาเคมีมีเนื้อหาที่เยอะและจะสอนไม่ทันท าให้ครูผู้สอนต้องใช้วิธีการ
บรรยายเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทดสอบความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนว่านักเรียนมีความ
เข้าใจแนวคิดทางเคมีมากน้อยเพียงใดโดยใช้แบบทดสอบซึ่งแปลจากหนังสือ Misconceptions in 
Chemistry (Barke, Hazari and Yitbarek. 2009 : pp. 86-89) มีจ านวน 7 ข้อ น าไปทดสอบกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของปีการศึกษา 2556 จ านวน 39 คน ผลปรากฏดังขั้นตอนที่ 2 ขั้น
รวบรวมข้อมูล 

2. ขั้นรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมีจ านวน 7 ข้อไปทดสอบ 

ผลการส ารวจความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) นักเรียนมี



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

719 
 

แนวคิดทางเคมีสมบูรณ์ 25.64% 2) นักเรียนมีแนวคิดทางเคมีไม่สมบูรณ์ 19.55% 3) นักเรียนมี
แนวคิดทางเคมีคลาดเคลื่อน 52.89% และ 4) นักเรียนไม่มีแนวคิดทางเคมี 1.92%  

แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ยังมีปัญหาด้านความเข้าใจแนวคิดทางเคมีอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ต้องการหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนเรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส และส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอีกด้วย จากนั้นเมื่อผู้วิจัย
ทราบปัญหาที่แน่ชัดแล้วจึงด าเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไปเพ่ือที่จะพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียน 

3. ขั้นการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัย รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่มีการศึกษาในเรื่องนี้แล้ว 

เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะทราบถึงปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาที่นักวิจัยท่านอ่ืน ๆ ที่ได้ท าวิจัยไว้และ
น าแนวทางการแก้ไขมาพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเข้าใจแนวคิดทางเคมีและ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มนักเรียนที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนา โดยผู้วิจัยได้น า
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้โมเดลเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งพบว่ากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 5 ขั้นและการใช้โมเดลสามารถพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางเคมีและพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ 

4. ขั้นการพัฒนาการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในงานวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ผ่ านการศึกษาจุดประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ พร้อมทั้งศึกษาค าอธิบายรายวิชาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ
และหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 

4.1 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือทั้งหมด 3 ฉบับ และหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้โมเดล จ านวน 7 แผน 
ซึ่งการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 7 แผน จะแบ่งเป็น 6 ด้าน โดยผลการประเมินทั้ง  
6 ด้าน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านให้ความเห็นสอดคล้องทั้ง 6 ด้าน โดยผลการวิเคราะห์หาค่า IOC มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.67  

2. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จ านวน 20 ข้อ ผลการ
ประเมินพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.67 ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.22–0.78 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่ามากกว่า 0.25 
–0.44 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.38 

3. แบบวัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมีจ านวน 24 ข้อ ผลการประเมิน
พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.67 ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.22–0.78 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่ามากกว่า 0.20–0.63 และค่าความ
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เชื่อมั่นเท่ากับ 0.51 
ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ 

5. ขั้นการรวบรวมข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือเรียบร้อยแล้วจากนั้นน า

เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใช้ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน โดยน าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จ านวน 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมี
จ านวน 24 ข้อ หลังจากนั้นจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้โมเดลจ านวน 7 แผน 
โดยในแต่ละแผนจะมีการน าโมเดลโมเลกุลมาใช้อธิบายให้นักเรียนเข้าใจในระดับอนุภาคซึ่งผลการวาด
โมเดลที่แสดงถึงความเข้าใจของนักเรียน ดังตัวอย่างนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ตังอย่างผลการวาดโมเดลโมเลกุลที่แสดงถึงความเข้าใจในระดับอนุภาคของนักเรียน 

 
แผนที่ ความเข้าใจในระดับอนุภาคของนักเรียน 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการวาดโมเดลโมเลกุลที่แสดงถึงความเข้าใจของนักเรียน

พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนสามารถวาดโครงสร้างโมเลกุลของผลึกก ามะถันรอมบิกและ
ก ามะถันมอนอคลินิกที่แตกต่างกันได้ แผนที่ 2 นักเรียนสามารถวาดโมเลกุลผลึกของแนฟทาลีนใน
ขณะที่ก าลังเปลี่ยนสถานะโดยเมื่อแนฟทาลีนได้รับความร้อน อนุภาคของสารจะหลุดออกมาจากผลึก
และระเหิดออกไป และเม่ือเวลาต่อมาอนุภาคของแนฟทาลีนระเหิดกลายเป็นแก๊สทั้งหมด 
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6. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากท่ีผู้วิจัยจัดการเรียนรู้และได้น าแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับไปทดสอบแล้วได้

น าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
6.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ผลดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบ 
                         วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ภาพรวมและรายด้าน 
 

จากภาพที่ 1 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้าน หลังเรียนมากกว่าก่อน
เรียน และผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านความส าคัญก่อนเรียนและ
หลังเรียนพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนทาง
สถิติผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและ  
              หลังเรียน 
 

คู่ท่ี t-test Paired Sample N 
คะแนน

เต็ม 
Mean SD t Sig. 

1 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
(Pre-test) 

30 20 7.97 2.08 
3.13** 0.00 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
(Post-test) 

30 20 10.10 2.72 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

2 
3
  4 

1 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

คู่ท่ี t-test Paired Sample N 
คะแนน

เต็ม 
Mean SD t Sig. 

2 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์
ด้านความส าคัญ 

 (Pre-test) 
30 8 2.47 1.14 

4.31** 0.00 
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์

ด้านความส าคัญ 
 (Post-test) 

30 8 3.70 1.02 

3 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์
ด้านความสัมพันธ์ (Pre-test) 

30 8 2.73 1.62 
1.56 0.13 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์
ด้านความสัมพันธ์ (Post-test) 

30 8 3.43 1.33 

4 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์
ด้านหลักการ  
(Pre-test) 

30 6 2.77 1.30 

0.58 0.57 
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์

ด้านหลักการ  
(Post-test) 

30 6 2.97 1.22 

t(df = 29, p<0.01) = 2.76 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (t = 3.13, p = 0.00)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกราย
ด้านพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านวิเคราะห์ความส าคัญของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน (t = 4.31, p = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในภาพรวมที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าเมื่อได้รับการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้โมเดลนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
โดยในขั้นแรกนักเรียนได้รับการกระตุ้นความสนใจในการเรียนเรื่องนั้น ๆ จากนั้นนักเรียนได้ออกแบบ
การทดลองเพ่ือพิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้น โดยในแต่ละแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้มีทั้งให้นักเรียน
ลงมือท าการทดลองด้วยตัวของนักเรียนเองเป็นกลุ่ม การทดลองสาธิต หรือการค้นคว้าหาความรู้ ซึ่ง
ในขั้นนี้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมายจากการปฏิบัติจริงและได้ร่วมกันคิดร่วมกัน
ปฏิบัติภายในกลุ่มของตนเอง ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากค้นหาและพร้อมที่จะเรียนรู้โดยครู
เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : น. 72-73) ที่กล่าวว่า 
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ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้โดยผ่านการกระท าทางสมองต่อสิ่งที่ก าลังค้นพบหรือสืบเสาะหาความรู้ ซึ่ง
จะต้องให้ผู้ เรียนรู้จักตั้งสมมติฐาน สรุปอ้างอิง ออกแบบการทดลองและสร้างแบบจ าลองโดย
กระบวนการเหล่านี้จะฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดและฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย และใน
ขั้นที่ 3 (ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป) นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนนักเรียนในห้องและร่วม
อภิปรายกับครูผู้สอนซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในขั้นที่ 4 (ขั้นขยายความรู้) 
นักเรียนได้น าความรู้ที่ตนเองได้เรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 

6.2 ความเข้าใจแนวคิดทางเคมี 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียน 

ดังภาพที่ 2 
 

ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบ 
                          วัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมีภาพรวมและรายด้าน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
จากภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้งภาพรวมและรายด้านของแบบทดสอบวัด

ความเข้าใจแนวคิดทางเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังเรียนทางสถิติ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3  

 

หลังเรียน ก่อนเรียน 

2 
3 

1 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

 

คู่ท่ี t-test Paired Sample N 
คะแนน

เต็ม 
Mean SD t Sig. 

1 

ความเข้าใจแนวคิดทางเคมี 
(Pre-test) 

30 24 7.33 2.14 
8.60** 0.00 

ความเข้าใจแนวคิดทางเคม ี
(Post-test) 

30 24 13.17 2.83 

2 

ความเข้าใจแนวคิดทางเคมี
ด้านการอธิบาย (Pre-test) 

30 12 3.60 1.13 
10.67** 0.00 

ความเข้าใจแนวคิดทางเคมี
ด้านการอธิบาย (Post-test) 

30 12 6.23 0.97 

3 

ความเข้าใจแนวคิดทางเคมี
ด้านแปลความ (Pre-test) 

30 12 3.73 1.91 

5.65** 0.00 ความเข้าใจแนวคิดทางเคมี
ด้านการแปลความ (Post-

test) 
30 12 6.93 2.39 

t(df = 29, p<0.01) = 2.76 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีก่อน
เรียนและหลังเรียนพบว่า ความเข้าใจแนวคิดทางเคมีด้านการอธิบายหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความเข้าใจแนวคิดทางเคมีด้านการแปลความหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับการใช้โมเดลในแต่ละข้ันของกระบวนการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจในแต่ละ
ขั้นและโดยเฉพาะในขั้นที่ 3 (ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป) เมื่อนักเรียนท าการทดลองเรียบร้อยแล้วในขั้น
นี้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายผลจากการทดลอง โดยการน าทฤษฎีต่าง ๆ มาร่วมกันอภิปรายกับในชั้น
เรียนและครูผู้สอนน าโมเดลเป็นส่วนช่วยในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมที่นักเรียนยังไม่เข้าใจให้เป็น
รูปธรรมซึ่งธรรมชาติของโมเดลนี้ได้แสดงลักษณะทางกายภาพที่ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในระดับ
อนุภาคของสารที่นักเรียนมองไม่เห็นได้เป็นอย่างดี 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้โมเดล เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สูงกว่าก่อนเรียนและมีความเข้าใจ
แนวคิดทางเคมีของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้ร่วมกับโมเดลจะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจแนวคิด
ทางเคมีสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดอย่าง
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เต็มที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้ฝึกคิดและฝึกกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง (ภพ  เลาหไพบูลน์. 2542 : 156 - 157) ซ่ึงสอดคล้องกับบลูมและคณะ(Bloom, 
et al. (1956 : 145-148) ซึ่งกล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นการวัด
ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่าง  ๆ จะเห็นว่า
สมรรถภาพของการวิเคราะห์จะเต็มไปด้วยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวข้องกัน เสมอ การวิเคราะห์จึง
ต้องอาศัยพฤติกรรมด้านการจ า ความเข้าใจ มาประกอบการพิจารณาการวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้โมเดลเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และเกิดแนวคิดทางเคมีซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวคิดทางเคมีได้เป็นอย่างดี 

ระยะที่ 3 ระยะการพัฒนา 
7. ขั้นการพัฒนาแผนการปฏิบัติ  

เมื่อผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้วพบว่า ผลการทดสอบสมมุติฐานด้าน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านวิเคราะห์ความสัมพันธ์และด้านวิเคราะห์หลักการ คะแนนเฉลี่ย
ของทั้ง 2 ด้านยังไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญและเม่ือพิจารณาแล้วพบว่า  

7.1 ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ในขั้นที่ 3 (ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป) ในขั้นนี้ควรใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการคิดเชื่อมโยงให้มากขึ้นระหว่างการท าการ
ทดลองในขั้นที่ 2 (ขั้นส ารวจและค้นหา) และทฤษฎีที่น ามาอธิบายโดยควรจะให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด
และอภิปรายให้มากกว่านี้ก่อนที่ครูจะสรุปให้นักเรียน 

7.2 การใช้โมเดลในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ในการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนควรให้นักเรียนร่วมกันอธิบายจากโมเดลก่อนโดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายร่วมกันถึงการ
ใช้โมเดลอธิบายในเรื่อง  ๆนั้น ก่อนที่ครูจะสรุปแนวคิดทางเคมีให้นักเรียนเข้าใจในทิศทางเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง 

7.3 แบบฝึกหัดและกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้
แต่ละขั้นควรให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันในกลุ่มและมีการจดบันทึกลงในใบกิจกรรมหรือมีชุดค าถาม
เพ่ือนักเรียนจะได้สรุปความคิดรวบยอดของนักเรียนแต่ละขั้น และในใบกิจกรรมควรมีค าถามที่เน้น
กระบวนการคิดให้มากข้ึนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

ระยะที่ 4 ระยะการสะท้อนผล 
8. ขั้นการเรียนรู้ร่วมกับและการสะท้อนผล 

8.1 การสะท้อนผลกับครูพ่ีเลี้ยง 
1. ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้โมเดล ในการ

จัดการเรียนรู้นักเรียนสนใจ สนุกสนานในการท ากิจกรรม และท าการทดลองนักเรียนได้ฝึกคิดและ
ปรึกษากันกับเพ่ือนในชั้นเรียนท าให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้
โมเดลท าให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2. ผลการทดสอบด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบ
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วัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมี หลังจากวิเคราะห์ด้วยสถิติแล้วพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แต่เมื่อพิจารณารายด้านมี 2 ด้านคือ ด้านวิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์หลักการ
ทั้งสองด้านนี้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน  

8.2 การสะท้อนผลกับนักเรียน 
1. ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้โมเดล นักเรียนมี

ความสนุกสนาน และชอบในการท าการทดลอง นักเรียนชอบที่จะฝึกคิดและแก้ไขปัญหาที่ครูให้ 
รวมทั้งในขณะที่นักเรียนท าความเข้าใจแนวคิดด้วยการใช้โมเดลนักเรียนจะสนใจและเมื่อเกิดข้อสงสัย
นักเรียนจะถามเพ่ือให้เข้าใจมากข้ึน 

2. ผลการทดสอบด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบ
วัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมี นักเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่เมื่อพิจารณารายด้านนักเรียนยังมีคะแนนเฉลี่ยด้านการคิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และวิเคราะห์หลักการหลังเรียนไม่ได้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ควรกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติให้มากขึ้น
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน เร่ือง ปริมาณสัมพันธ์ 
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

The 5E Instructional Model Incorporated with Using Animation Media of 
Stoichiometry to Improve Grade 10 Students Understanding of 

Chemistry Concept 
อุไร หนูแก้ว1, พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ2 และสิทธิชัย วิชัยดิษฐ3 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจแนวคิดทางเคมี เรื่อง ปริมาณ
สัมพันธ์ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E (5E Instructional Model)
ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนสภาราชินี 
จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ สอดแทรกสื่ อแอนิ เมชั นที่ แสดงการเปลี่ ยนแปลงในระดับอนุภาค 
(Submicroscopic Representation) เข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E จ านวน 10 แผน ใช้
ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 30 คาบ และแบบวัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมี เรื่อง ปริมาณ
สัมพันธ์ จ านวน 30 ข้อ โดยวัดความเข้าใจใน 4 ด้าน คือ การยกตัวอย่างที่เป็นตัวแทน การสรุปความ การ
เปรียบเทียบ และ การอธิบาย (ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92) การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยตามแนว
ทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการของเมิร์สเลอร์ (Mertler, 2012) 1 วงจร ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ  คือ 1) 
ระยะวางแผน 2) ระยะปฏิบัติ 3) ระยะพัฒนา และ 4) ระยะการสะท้อนผล ผลการวิจัยพบว่าคะแนน
เฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .01  
 

ค้าส้าคัญ : สื่อแอนิเมชัน, ความเข้าใจแนวคิดทางเคมี, การจัดการเรียนรู้แบบ 5E, ปริมาณสัมพันธ์ 
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Abstract 
 The purpose of this research was to compare the grade-10-students’ pre-
test and post-test scores of chemistry concept concerning Stoichiometry after 
learning by the 5E Instructional Model incooperated with using Animation Media. The 
target group was 44-grade-10 students of the Saparachinee Trang School. The study 
was operated in the second semester of the 2014 academic year. The research 
instruments consisted of 10 lesson plans developed by using the Animation Media in 
order to illustrate changing at the submicroscopic representation where was 
incorporated into the 5E Instructional Model as well as the understanding of 
chemistry concept test focusing on four understanding aspects: exemplifying 
summarizing comparing and explaining (Reliability of .92). The action research model of 
Mertler (2012) was employed in this study. It consisted of four phases namely 1)  
Planning Stage, 2)  Acting Stage, 3) Developing Stage and 4) Reflecting Stage. The 
results indicated that the mean score for chemistry concept understanding after the 
instruction was significantly greater than the previous study at the .01 level of 
significance.  
 
Keywords : Animation Media, Understanding of Chemistry Concept, 5E Instructional Model, 

Stoichiometry  
 

บทน้า 
เนื้อหาวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางเคมีที่

ส าคัญ เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ในแต่ละเรื่องอาจมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคค านวณและ
ภาคปฏิบัติผสมผสานกันอยู่ ดังนั้นถ้านักเรียนเกิดปัญหาในการท าความเข้าใจในส่วนใดส่วนหนึ่ง ของ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการเรียนวิชาเคมีเรื่องนั้น ซึ่งปัญหาของผู้เรียนวิชาเคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ผู้ เรียนส่วนมากขาดความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ รองลงมาขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และขาดทักษะในการปฏิบัติการ
ทดลอง (อารมณ์ เพชรชื่น, 2548, น.78) อีกทั้งเคมีเป็นวิชาที่เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรมเนื่องจาก
เป็นวิชาที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสารในระดับโมเลกุล นักเรียนส่วนใหญ่จึงเห็นว่าเป็นวิชาที่
ยากและไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน (ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2555, น.1 ; อ้างอิงจาก Kegley, Stac, & 
Gutwill, 1996, pp. 1-14) 
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การเรียนการสอนในวิชาเคมีนั้น เนื้อหาส่วนใหญ่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสสารและการ
เปลี่ยนแปลงของสสารใน 3 ระดับคือระดับมหภาค (Macroscopic Level) ระดับอนุภาค
(Submicroscopic Level) และระดับสัญลักษณ์ (Symbolic Level) (ศุภกาญจน์  รัตนกร, 2552, 
น.14 ; อ้างอิงจาก Moschkovish, 1988, pp. 209-237) ซึ่งการอธิบายระดับมหภาค คือ การอธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมของสารที่สังเกตได้ การอธิบายระดับอนุภาคเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากจะกล่าวถึงอิเล็กตรอน โมเลกุลและอะตอม ส่วนระดับ
สัญลักษณเ์ป็นสิ่งที่ใช้แทนปรากฏการณ์ทางเคมีเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างระดับมหภาคและอนุภาค ซึ่งใน
ปัจจุบันการเรียนการสอนในโรงเรียนเน้นให้นักเรียนเห็นปรากฏการณ์ทางเคมีในระดับมหภาคโดย
น าเสนอโดยใช้การสาธิตหรือการทดลอง แต่ยังขาดการอธิบายให้นักเรียนเห็นในระดับอนุภาค และยัง
ไม่มีการน าการสอนในระดับอนุภาคเข้าไปอยู่ในหลักสูตรวิชาเคมีในโรงเรียนอย่างจริงจัง  ท าให้
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถตีความให้เข้าใจปรากฏการณ์ทางเคมีในระดับนี้ได้ (Ingo, Witteck, 
Torsten & Verena, 2012, pp. 129) รายงานการวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมักประสบ
ปัญหาในการวาดภาพแสดงลักษณะของอนุภาค (อะตอม โมเลกุล หรือไอออน) ที่ไม่สอดคล้องกับ
สมการเคมีที่ก าหนดให้ อีกทั้งนักเรียนได้วาดแสดงสัญลักษณ์แทนอะตอม และกลุ่มไอออนไม่ถูกต้อง  
(Nyachwaya, Mohamed, Roehrig, Wood, Kern, & Schneider, 2011, pp. 121-132) และ
นักเรียนยังขาดความเข้าใจรูปแบบของอนุภาคของสาร (Gulacar, Overton & Bowman, 2013, 
pp. 144-163) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเคมีเป็นสาขาวิชาที่ต้องอธิบายและท าความเข้าใจในหลายระดับ  

เนื้อหาเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสารในทั้ง
ระดับมหภาค ระดับอนุภาคและระดับสัญลักษณ์ การเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธ์นอกจากจะเกี่ยวข้อง
กับแนวคิดทางเคมีเรื่อง มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล สารละลาย สมการเคมี และสารก าหนด
ปริมาณแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการค านวณสูตรเคมี และค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ในสมการเคมีอีกด้วย 
ซ่ึงมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่านักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ เช่น นักเรียน
อธิบายปริมาณสารในสมการเคมีโดยใช้กฎทรงมวล โดยเข้าใจว่า “โมล หมายถึงปริมาณสารจ านวน 1 
อนุภาค” (Okanlawon, 2010, pp. 27-40) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ส ารวจความเข้าใจแนวคิดของ
นักเรียนเรื่อง การดุลสมการ และการละลายของสารประกอบไอออนิก พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจ
ว่า “เมื่อเกลือละลายน้ าจะเกิดเป็นอะตอม และโมเลกุล” นักเรียนเขียนแสดงประจุของไอออนไม่
ถูกต้อง และนักเรียนมีความเข้าใจว่า “เมื่อกลุ่มไอออนแตกตัวจะเกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กๆ ในน้ า” 
(Naah & Sunger, 2012, pp. 186–194)  และมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเรื่อง โมล ว่าเป็นเรื่องที่
ครูควรให้ความส าคัญเพราะจะท าให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับปริมาณ
สัมพันธ์ เช่น การค านวณความเข้มข้นของสารละลาย การค านวณเกี่ยวกับสูตรเคมี การหาปริมาณ
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สารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น รวมทั้งการเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของอนุภาค
ของสารจะช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับการเขียนสูตรเคมี และการดุลสมการเคมีได้ 
(Gulacar, Overton, & Bowman, 2013, pp. 144-163) 
 การจัดการเรียนรู้แบบ 5E เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่งที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) ซึ่งเน้นกระบวนการสืบเสาะ (ทิศนา แขมมณี, 2555, น. 94)  
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นตอนสร้างความสนใจ
ให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น กระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถาม ก าหนดประเด็นปัญหาที่จะศึกษา 
2) ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration) เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบปัญหา ด าเนินการส ารวจตรวจสอบ
สืบค้น และรวบรวมข้อมูลโดยการวางแผนการส ารวจตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ เช่น การสังเกต การวัด 
ทดลอง และรวบรวมข้อมูล 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ 
และจัดกระท าข้อมูลในรูปตาราง กราฟ แผนภาพ เป็นต้น รวมทั้งสรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นตอนในการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์ นิยาม ค าอธิบายและ
ทักษะไปสู่สถานการณ์ใหม่ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนในการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนโดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน (Biological Science Curriculum Study 
: BSCS, 2005, pp. 42) ซึ่งหากใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ในการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพ
ในการเพ่ิมระดับความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนและช่วยเพ่ิมความส าเร็จในการเรียนในวิชาเคมี  
(Yadigaroglua & Demircioglub, 2012, pp. 635) นอกจากนี้การสอดแทรกสื่อแอนิเมชันในการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5E ช่วยส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานของนักเรียนและช่วยแก้ปัญหาความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนอีกด้วย (Kolomuca, Ozmen, Metin & Acisli, 2012, pp. 1763)             

นอกจากการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดแล้ว การให้นักเรียนเข้าใจใน
ระดับอนุภาค และตีความเป็นสัญลักษณ์ทางเคมีหรือสมการเคมีก็เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงความเข้าใจของนักเรียนในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารเชื่อมโยงกันในทั้ง 3 ระดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอนุภาคซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งในปัจจุบันการใช้สื่อ
แอนิเมชัน (Animation) ในการเรียนเคมีมีประสิทธิผลในการส่งเสริมความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีในระดับอนุภาคได้  กล่าวคือ สื่อแอนิเมชันสามารถช่วยให้นักเรียนมองเห็นและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
ในระดับอนุภาคหรือระดับโมเลกุล เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่เห็นในระดับมหภาค และสามารถเขียนอธิบาย
ให้เข้าใจตรงกันได้ในระดับสัญลักษณ์ (ศักดิ์ศรี  สุภาษร, 2555, น.1-7) โดยในปัจจุบันหนังสือเคมี 
(Textbook) ต่างๆ ได้พัฒนาสถานการณ์จ าลองที่แสดงผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ในต าราเคมี
และมีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีในอินเตอร์เน็ตจ านวนมาก (Ingo, et.al., 2012, p.131) เช่น งานวิจัยใน
โครงการ Physical Education Technology (PhET) กลุ่มวิจัยเคมีศึกษา (Chemical Education 
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Research Group) และ กลุ่ม Multimedia Education Resources for Learning & Online 
Teaching (MERLOT) ได้สร้างสถานการณ์จ าลองในรูปแบบสื่อแอนิเมชันในวิชาเคมี และวิชา
วิทยาศาสตร์อื่นๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งสื่อแอนิเมชัน
ลงบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้ (ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2555, น.4-5)  
  จากข้อค้นพบของงานวิจัยข้างต้น เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการ
สอนในเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ยังไม่ประสบผลส าเร็จและไม่ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
เข้าใจแนวคิดในระดับอนุภาคเท่าที่ควร ท าให้นักเรียนยังมีปัญหาในการเรียนเรื่องนี้อยู่มาก ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้สนใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีใ่ช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับสื่อแอนิเมชัน 
เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจแนวคิดทางเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน 

วิธีการวิจัย 

 1) กลุ่มเป้าหมาย 
     ในการวิจัยนี้ใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จ านวน 44 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบจ าเพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียนค่อนข้างอ่อน และโรงเรียน
คาดหวังให้มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจในการเรียนควบคู่กับการพัฒนาความเข้าใจ
แนวคิดทางเคมี ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบ 5E เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ที่มีการสอดแทรกการใช้สื่อแอนิเมชันในขั้นการอธิบายทุก

แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 คาบ และ 2) แบบวัดความเข้าใจแนวคิด

ทางเคมี เป็นแบบทดสอบอัตนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งผู้วิจัยสร้างโดยใช้แนวคิดจากแอนเดอร์สัน และ    

แครธโวล (Anderson & Krathwohl, 2001, p.67-68) จ านวน 30 ข้อ ครอบคลุมระดับพฤติกรรม

ความเข้าใจ 4 ด้าน คือ การยกตัวอย่างที่เป็นตัวแทน 8 ข้อ การสรุปความ 7 ข้อ  การเปรียบเทียบ 7 ข้อ 

และการอธิบาย 8 ข้อ ครอบคลุมแนวคิดหลักต่อไปนี้คือ มวลอะตอมมวล โมเลกุล โมล สารละลาย 
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การค านวณเกี่ยวกับสูตรเคมี สมการเคมีและการค านวณสารในปฏิกิริยาเคมี  ซึ่งแบบวัดนี้ผ่าน

กระบวนการสร้างและการหาคุณภาพภาพเครื่องมือ ผลการหาคุณภาพพบว่า  ความยากง่ายอยู่

ระหว่าง .33-.64 ค่าอ านาจจ าแนก .33-.62 และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ .92 

3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ก่อนเรียน 
(Pre-test) เรื่องปริมาณสัมพันธ์ จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
5E ซึ่งมีการสอดแทรกการใช้สื่อแอนิเมชันในขั้นการอธิบายทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 30 คาบ เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวัดความเข้าใจแนวคิดทางเคมีชุดเดิม 
              4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

    การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมี เรื่อง ปริมาณ
สัมพันธ์ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้โดยใช้สถิติ t-test Dependent 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การน าเสนอผลการวิจัยในที่นี้ได้น าเสนอแยกเป็น 2 ประเด็นหลักคือ 1) การวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนของนักเรียนโดยแยกตามพุทธิปัญญา (Cognition) ด้าน
ความเข้าใจ (Understanding) ของผู้เรียน ประกอบด้วย การยกตัวอย่างที่เป็นตัวแทน การสรุปความ 
การเปรียบเทียบ และการอธิบาย และ 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนโดยแยกตามแนวคิดหลัก (Concepts) เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ประกอบด้วย มวลอะตอม 
มวลโมเลกุล โมล สารละลาย การค านวณเกี่ยวกับสูตรเคมี สมการเคมี และการค านวณสารใน
ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมี เรื่อง ปริมาณ
สัมพันธ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการใช้สื่อ
แอนิเมชัน ในที่นี้ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับพฤติกรรม
ความเข้าใจรายด้าน ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนของนักเรียน (ตาราง 1) เมื่อน ามาสร้าง
กราฟเพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียน ผลการเปรียบเทียบดังภาพที ่1  
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ภาพที ่1  แสดงคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนจ าแนกตามระดับพฤติกรรม 
                    ความเข้าใจแนวคิดระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการใช้สื่อ   
แอนิเมชัน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกด้าน โดย
หลังเรียน นักเรียนมีความเข้าใจด้านการยกตัวอย่างมากที่สุด รองลงมาเป็นการอธิบาย การ
เปรียบเทียบ และการสรุปความตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือ
ยืนยันผลทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที ่1  

 

ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนจ าแนก 
ตามระดับพฤติกรรมความเข้าใจระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (N = 44) 

คู ่ คะแนนเฉลี่ย (Mean) S.D. t Sig. 

ความเข้าใจแนวคิดทางเคมีภาพรวม 
ก่อน 15.34 3.50 

6.84** .00 
หลัง 22.25 3.21 

1. การยกตวัอย่างที่เป็นตัวแทน 
ก่อน 4.50 1.39 

7.26** .00 
หลัง 6.18 1.23 

2. การสรุปความ 
ก่อน 3.50 1.39 

5.08** .00 
หลัง 4.95 1.14 

3. การเปรียบเทียบ 
ก่อน 3.59 1.47 

5.00** .00 
หลัง 5.22 1.44 

4. การอธบิาย 
ก่อน 3.75 1.51 

9.84** .00 
หลัง 5.89 1.06 

t(df = 43, p<.01) = 2.70 
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จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีก่อนเรียนของนักเรียนใน
ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 15.34 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 22.25 คะแนน ผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยด้านพฤติกรรมความเข้าใจ ด้านที่ 1 การยกตัวอย่างที่เป็นตัวแทนคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 4.50 
คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 6.18 คะแนน ด้านที่ 2 การสรุปความคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 3.50 
คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 4.95 คะแนน ด้านที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 
3.59  คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 5.22 คะแนน ด้านที่ 4 การอธิบายคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 
3.75  คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 5.89 คะแนน และเมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
ความเข้าใจแนวคิดทางเคมีก่อนและหลังเรียนด้วยสถิติ t-test พบว่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิด
ทางเคมทีุกด้านของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากผลการวิเคราะห์นี้สามารถอธิบายได้ว่า หลังนักเรียนเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ สูงกว่าก่อน
เรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ได้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้
ชี้แนะ อีกทั้งช่วยสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้และมีกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่ง
สอดคล้องแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักคอนสตรัคติวิซึม (ทิศนา แขมมณี, 2555, น.94-96) 
และการใช้สื่อแอนิเมชันอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีให้นักเรียนเห็นในระดับอนุภาคช่วยให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหาเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยาดิกาโรกลูอะ และดิเมอซิ
โอกลูม (Yadigaroglua & Demircioglub, 2012, pp. 634-637) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ต่อความเข้าใจแนวคิด เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5E มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมระดับความเข้าใจแนวคิด เรื่อง ก๊าซ ของนักเรียน 
มากกว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม และการใช้สื่อแอนิเมชันในการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนในระดับอนุภาค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เคลลี่และโจน (Kelly & Jones, 2007, pp. 413-429) พบว่าการใช้สื่อแอนิเมชันช่วยให้นักเรียน
สามารถอธิบาย และมีความเข้าใจแนวคิด เรื่อง สารละลายไออนิก ได้ดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเคลลี่ (Kelly, 2014, pp. 1152-1161) พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนโดยการใช้สื่อแอนิเมชันสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีในระดับอนุภาคได้ดี และมีความเข้าใจแนวคิดทางเคมีมากข้ึน 

2)  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 
จ าแนกตามแนวคิดหลัก ประกอบด้วย มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล สารละลาย การค านวณเกี่ยวกับ
สูตรเคมี สมการเคมี และการค านวณสารในปฏิกิริยาเคมี เมื่อน าข้อมูลจากตาราง 2 มาสร้างกราฟเพ่ือ 
ดูการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละแนวคิดหลัก ผลการเปรียบเทียบดังภาพที ่2 
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ภาพที ่2  แสดงคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนจ าแนกแนวคิด 

                       ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
  จากภาพที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีหลังเรียน เรื่อง 
สารละลาย มากที่สุด รองลงมาคือเรื่อง มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล การค านวณเกี่ยวกับสูตรเคมี 
การค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี และสมการเคมี ตามล าดับ เมื่อทดสอบทางสถิติเพ่ือยืนยัน
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน ดังตารางที ่2 
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ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีจ าแนกตามแนวคิด
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (N = 44) 

 
คู ่ คะแนน SD t Sig. 

ความเข้าใจแนวคิดทางเคมีภาพรวม 
ก่อน 15.34 3.50 

11.17** .00 
หลัง 22.25 2.93 

1. มวลอะตอม 
ก่อน 3.07 0.90 

4.84** .00 
หลัง 3.75 0.49 

2.  มวลโมเลกุล 
ก่อน 2.84 0.75 

4.03** .00 
หลัง 3.43 0.66 

3. โมล 
ก่อน 2.52 0.90 

3.93** .00 
หลัง 3.25 0.89 

4. สารละลาย 
ก่อน 2.70 1.34 

5.67** .00 
หลัง 4.64 1.60 

5. การค านวณเกีย่วกับสูตรเคม ี
ก่อน 1.95 0.89 

7.25** .00 
หลัง 3.20 0.96 

6. สมการเคม ี
ก่อน 0.82 0.66 

5.53** .00 
หลัง 1.61 0.54 

7. การค านวณสารในปฏิกริิยาเคม ี
ก่อน 1.43 1.00 

3.49** .001 
หลัง 2.36 1.40 

t(df = 43, p<.01) = 2.70 

จากตารางที ่2 คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนมี
ค่าเท่ากับ 15.34 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 22.25 คะแนน และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จ าแนกตามแนวคิดมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้  เรื่องที่ 1 มวลอะตอม มีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ  3.07 
คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 3.75 คะแนน เรื่อง 2 มวลโมเลกุล มีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 2.84 
คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 4.64 คะแนน เรื่องที่ 3 โมล มีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ  2.52  
คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 3.25 คะแนน เรื่องที่ 4 สารละลาย มีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 2.70  
คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 4.64 คะแนน เรื่องที่ 5 การค านวณเกี่ยวกับสูตรเคมี มีคะแนนก่อน
เรียนเท่ากับ 1.92 คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 3.20 คะแนน เรื่องที่ 6 สมการเคมี มีคะแนน
ก่อนเรียนเท่ากับ 0.82 คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 1.61 คะแนน และเรื่องที่ 7 การค านวณสาร
ในปฏิกิริยาเคมี มีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 1.43 คะแนน คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 2.36 คะแนน และ
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เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความเข้าใจแนวคิดทางเคมีหลังเรียนด้วยสถิติ t-test พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางเคมีของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกแนวคิดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากผลการวิเคราะห์นี้สามารถอธิบายได้ว่า หลังนักเรียนเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ สูงกว่าก่อน
เรียน แตน่ักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดในแต่ละเรื่องมากน้อยต่างกัน คือ นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิด
ทางเคมีหลังเรียนเรื่อง สารละลาย มากที่สุด รองลงมาคือเรื่อง มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล การ
ค านวณเกี่ยวกับสูตรเคมี การค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี และสมการเคมี ตามล าดับ แสดงให้
เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางเคมีได้ดี
บางแนวคิดเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนาสและแซนเจอร์ (Naah & Sanger, 2012, pp. 
186-194) ซึ่งพบว่าการใช้สื่อแอนิเมชันในการจัดการเรียนรู้อาจไม่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนเคมี
เนื่องจากสื่อแอนิเมชันอาจเบนความสนใจของนักเรียนจากแนวคิดทางเคมี แต่ท าให้นักเรียนสนใจ
เฉพาะรูปแบบของสื่อแอนิเมชัน และสื่ออาจม าให้นักเรียนสับสนหากบทเรียนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสื่อแอนิเมชัน 

สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาความเข้าใจแนวคิดทางเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนพบว่า หลัง
เรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจแนวคิดทางเคมีสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญ .01 เมื่อแยก
เป็นรายด้านระดับพฤติกรรมความเข้าใจพบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจในระดับการยกตัวอย่างที่
เป็นตัวแทน มากที่สุด รองลงมาคือ การอธิบาย การเปรียบเทียบและการสรุปความ และเมื่อแยกเป็น
รายแนวคิดพบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจแนวคิดทางเคมีในเรื่องสารละลาย มากที่สุด รองลงมา
คือเรื่อง มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล การค านวณเกี่ยวกับสูตรเคมี การค านวณปริมาณสารใน
ปฏิกิริยาเคมี และสมการเคมี ตามล าดับ ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชันช่วยพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นนามธรรมให้มองเห็นปรากฎการณ์ทางเคมีในระดับอนุภาคเป็นรูปธรรมมากขึ้น และช่วยกระตุ้น
ความสนใจในการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ซึ่งมีการสอดแทรกการใช้สื่อแอนิเมชันในขั้นอธิบายไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรมได้ เช่น ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สมดุลเคมี กรด -เบส เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น ชีววิทยาและฟิสิกส์ ได้อีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
 1)  ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
                   1.1) การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ในขั้นอธิบายโดยการใช้สื่อแอนิเมชันในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครูควรอธิบายสื่อที่ส่งเสริมแนวคิดทางเคมีอย่างละเอียดเพ่ือให้นักเรียนท าความเข้าใจ
ได้ตรงกัน และไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน  
                    1.2) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การจัดการเรียน รู้แบบ 5E ร่วมกับ
การใช้สื่อแอนิเมชัน ครูควรส ารวจความรู้เดิมของนักเรียนก่อน ได้แก่ แนวคิดคลาดเคลื่อน 
แบบจ าลองความคิดที่ไม่ถูกต้อง ของนักเรียนก่อนที่จะสอน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบทของนักเรียน 
      1.3)  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพ่ิมทักษะการค านวณให้กับนักเรียนในกรณีที่
เนื้อหาเน้นการค านวณควบคู่กับการศึกษาปรากฏการณ์ทางเคมี เพ่ือช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงแนวคิด
ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้ 
 2)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

     ควรศึกษาความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนในระดับพฤติกรรม การเปรียบเทียบและ
การสรุปความในเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ เพ่ิมเติม เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชัน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดของ
นักเรียนในระดับพฤติกรรมดังกล่าวได้น้อย 
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การศึกษาและรวบรวมปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน ์
ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Study and Collect on Virtual Physics Laboratory by Online  
of Upper Secondary Students 

 
ภาณุพัฒน์ ชัยวร1 และรัตตินันท์ ปะนันใจ2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาและรวบรวมปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ในวิชาฟิสิกส์
ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือศึกษาผลการใช้กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์และแบบปกติ นอกจากนี้ได้ศึกษาเจตคติต่อ
ปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ของผู้เรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มทีส่อนปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์และกลุ่มที่สอนปฏิบัติการฟิสิกส์แบบปกติ 
พบว่าผลการใช้มีความแตกต่างกัน กลุ่มที่ใช้การสอนแบบออนไลน์มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ใช้การสอน
แบบปกติ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวัดผล
จากแบบทดสอบก่อน-หลัง และเจตคติของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้การสอนทั้ง 2 แบบมีการเร้าความ
สนใจของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือน
จริงแบบออนไลน์อยู่ในระดับมาก และเจตคติที่มีต่อการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์แบบปกติอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ค้าส้าคัญ : ปฏิบัติการฟิสิกส์, การเรียนแบบออนไลน์, ฟิสิกส์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

The research is study and collect on virtual physics laboratory by online in the physics 
of upper secondary for students in effectively. Results of using for the virtual physics laboratory 
by online for the students to be taught in grade 4 is using virtual physics laboratory online and 
normally. In addition, studies of students about attitudes toward virtual physics laboratory by 
online at Song Khwae Wittayakhom School. The students were divided two groups such as for 
first group learning by virtual physics laboratory by online and the second group taught with 
operating normally. Founded of result the virtual physics laboratory by online instuction has a 
higher score than those the significance at .05; the measured by the pre-post test and attitudes 
of students for the taught of both and this learning method was attracted the attention of the 
students understand in the content easily and positive attitude toward learning in virtual physics 
laboratory by online at a hight level. And the attitudes toward learning in normal physics 
laboratory at the medium level.  

Keywords : Physics Laboratory, Online learning, Physics, Learning Achievement 
 

บทน้า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งรวมกัน

เรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในองค์กรเพ่ือสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว โดยหลายหน่วยงานได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน ทั้งนี้เพ่ือให้เอ้ือต่อการส่งผ่านและการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ในวงการศึกษาเองก็ได้มีการตื่นตัวอย่างมากที่จะน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนจึงท าให้การเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม จากเดิมที่ผู้เรียน
จะต้องเรียนในห้องเรียนที่มีครูสอนเพียงคนเดียวกลายมาเป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้สืบค้นเรียนรู้จาก
แหล่งข้อมูลอื่นเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธนพล กมลหัตถ์, 2550)  
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน เพราะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ท าให้เกิดห้องสมุดเสมือนขนาด
ใหญ่ ท าให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
นั้น โดยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้เพ่ือเสริมการเรียนรู้เข้าถึงแหล่งการ
เรียนรู้นั้น โดยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้เพ่ือเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในชั้นเรียนปกติได้ นอกจากนี้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web) 
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ยังท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้กับครูผู้สอนกับผู้เรียนด้วยกันหรือกับ
ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่เรียนหรือผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วย เวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web) ซึ่งการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ เป็นการจัดการ
เรียนที่ใช้ไฮเปอร์มีเดียเป็นฐานโดยใช้คุณสมบัติและทรัพยากรต่างๆ ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาช่วย
สนับสนุนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียนบนเครือข่ายจึงเป็ น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนที่ใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ภายใต้สิ่งแวดล้อมการเรียนแบบค้นหาความรู้เพ่ือสร้างความรู้ของ
ตัวเองเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) และการเรียนด้วยการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน (Learner Interaction) เป็นแหล่งที่ใช้แลกเปลี่ยนความรู้อีกทั้งยังเป็นสื่อส าหรับแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์ด้วยศักยภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคุณสมบัติของเวิล์ดไวด์เว็บ (World Wide 
Web) ดังกล่าวจึงท าให้การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายเว็บเข้ามามีบทบาทแทนที่การเรียนการ
สอนแบบเดิม การเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตนจึง
เป็นการเรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-learning เป็นการศึกษา
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง  ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียน
ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพเสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web 
Browser โดยผู้เรียน  ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ  โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่
ทันสมัย (e-mail,web-board, chat) จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคนเรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ 
(Learn for all: anyone, anywhere and anytime) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสื่อที่ถูกผลิตออกมาเพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนจึงหลากหลายรูปแบบและสื่อต่าง ๆ ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น (วราภรณ์ เทพดวงแก้ว, 2551) การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บน
เครือข่ายน่าจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ดีขึ้น เนื่องจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสามารถที่จะน าเสนอบทเรียนแทน
ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนัท อาจสีนาค , 
(2548) ที่ได้น าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนพบว่าการ
น าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดการสืบค้นข้อมูล และการแสวงหาความรู้ได้อย่างไม่มี
ขอบเขตเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และศุภรัสมิ์ ลบทอง, (2554) ได้สร้างบทเรียน
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อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่าคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยเป็นผล
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียน นอกจากนี้ ถนอมพร เลาหจรัสแสง, (2545) ได้ศึกษาผล
การใช้การเรียนด้วย e-Learning Courseware ในกระบวนวิชาภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่านักศึกษาที่เรียนด้วย e-
Learning Courseware ได้คะแนนการท าข้อสอบปลายภาคมากกว่านักศึกษาในกลุ่มควบคุมที่เรียน
กับผู้สอนในชั้นเรียน ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากจะ
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานโดยทั่วไปของวิชาแล้วยังต้องรวมไปถึงการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือให้มีความ
เข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ตามจุดประสงค์ของวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะให้มี
ทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งในทฤษฎี
และปฏิบัติควบคู่กันไปข้อแนะน าในการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ ชุมพล พัฒน
สุวรรณ (2531) ได้อธิบายถึงความส าคัญในการปฏิบัติการทดลองและกิจกรรมรวมถึงบทบาทของครู
ฟิสิกส์ข้อหนึ่งว่าเพ่ือให้เกิดทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซึ่งมีความหมายคือ ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าคิดค้นและ
แก้ปัญหา โดยเน้นฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการให้ลงมือปฏิบัติจริงในการท า
กิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (สมพงษ์ เรณูมาลย์ , 2539) การเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ผู้เรียนควรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแต่ในบางกรณีการเรียนเนื้อหาบางตอน
ผู้เรียนไม่สามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้จากเครื่องมือจริงได้   เนื่องจากมีข้อจ ากัดของเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง เวลาและงบประมาณของแต่ละโรงเรียน การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีความโดดเด่นที่
เห็นได้ชัดเจน เช่น มีความยืดหยุ่น ผู้สอนสามารถปรับปรุงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา สร้าง
ความสะดวกสบายแก่ผู้เรียนที่สามารถเรียนได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษา
พบว่าการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์มีเนื้อหาที่ต้องแสดงภาพเคลื่อนไหวในการท าการทดลองเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหา ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการขยายความรู้ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้อย่างเต็มที่
และสามารถเรียนรู้บทเรียนได้ตลอดเวลา โดยการศึกษาและรวบรวมปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาและทดลองน าเสนอเว็บเพจปฏิบัติการ
ฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือศึกษาผลการใช้
และเจตคติของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ผ่านเว็บเพจนี้จะสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันและส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
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วิธีการวิจัย 
1) การสร้างบทเรียนออนไลน์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การสร้างปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  ได้ออกแบบและรวบรวมปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์โดยยึดหลักการออกแบบ
บทเรียนของ Alessi and Trollip, (1991) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ แบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบซึ่งเป็นแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์และแบบปกติ ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ จ านวน 4 แผน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ใช้เวลา 1 
ชั่วโมง โดยใช้แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ
สอนปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ผู้เรียนแสดงเจตคติ
โดยการตอบแบบสอบถามเจตคติตามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นวิเคราะห์เนื้อหา ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ปลายที่ก าหนดไว้  โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วย
การเรียน ดังนี้ หน่วยที่ 1 งานและพลังงาน หน่วยที่ 2   โมเมนตัมและการชน หน่วยที่ 3 การ
เคลื่อนที่แบบหมุน และหน่วยที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาในแต่ละหน่วยจะประกอบไปด้วยการเรียนเรื่องต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนและวัตถุประสงค์ของบทเรียนและในการประเมินผลการเรียนรู้เมื่อ
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาครบทั้ง 4 หน่วยแล้วจะต้องท าแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนจะมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อที่ตั้งไว้   

2) วิธีการวิเคราะห์ 
ผู้ศึกษาได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างเสร็จไปหาความเที่ยงตรง

ของแบบทดสอบโดยน าแบบทดสอบทั้งหมดไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ได้ท าการตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงว่าข้อสอบแต่ละข้อวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหาหรือค่า IOC การวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ การหาประสิทธิภาพ
ของพัฒนาปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ปฏิบัติการ

เสมือนจริงแบบออนไลน์และแบบปกติ น าแบบสอบถามเจตคติมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ตรวจสอบความสอดคล้องของปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) ตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้
ตรงกับข้อสอบ การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 
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2545) การหาค่าอ านาจจ าแนก (S-Index) หรือเรียกว่าค่าดัชนีความไวในการสอน (sensitivity 
Index) เป็นการวิเคราะห์เพื่อมุ่งดูความรู้ความสามารถ ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนว่ามีผลแตกต่าง
กันหรือไม่ ถ้าก่อนเรียนผู้เรียน ไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น แต่หลังเรียนผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความสามารถมากกว่าก่อนเรียน แสดงว่าการเรียนการสอนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ (มลิวัลย์ ผิวคราม, ม.ป.ป., 2557 ) สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือน
จริงแบบออนไลน์โดยใช้สูตร E1/E2 ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2543) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ตอนที่ 1 ศึกษาผลการสร้างเว็บเพจบทปฏิบัติการเสมือนจริงทางฟิสิกส์ 
การสร้างปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ผู้ศึกษาได้รวบรวมโดยใช้โปรแกรม 

Notepad ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ผู้ศึกษาได้ใช้ผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วยการ
เรียนได้แก่ หน่วยที่ 1 งานและพลังงาน หน่วยที่ 2 โมเมนตัมและการชน หน่วยที่ 3 การเคลื่อนที่แบบ
หมุน หน่วยที่  4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โดยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและเมื่อ
ผู้เรียนศึกษาจบทั้ง 4 หน่วยการเรียนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
ทั้งหมดที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและหลังเรียนนี้ใช้เป็นเกณฑ์ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ซึ่งเกณฑ์การผ่านได้
ก าหนดไว้คือ 80/80 ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี  4.1  ประสิทธิภาพของปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ 
คะแนน จ้านวน(คน) คะแนนเต็ม x   S.D. ประสิทธิภาพ 

ระหว่างเรียนเรียน (E1) 20 40 33.35 3.45 83.37 

หลังเรียน (E2) 20 40 32.40 2.83 81.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ประสิทธิภาพของปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ ของ

ผู้เรียนชั้น พบว่ามีประสิทธิภาพระหว่างเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 83.37/81.00 ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  จากนั้นศึกษาผลการเปรียบเทียบคะแนนทางการเรียนก่อน-หลังเรียน
ของผู้เรียน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบปกติ
กลุ่มท่ี 2 ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบก่อน-หลังเรียนโดยปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์และแบบ

ปกติของผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม 
 
 กลุ่มที่ 1 แบบปกติ กลุ่มที่ 2 แบบออนไลน์ 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
คะแนนเต็ม 40 40 40 40 
คะแนนเฉลี่ย ( x ) 23.15 30.50 21.20 32.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 6.88 1.91 4.07 2.84 
t-test 4.71 10.10 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  t.05,19 = 1.7291 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนกลุ่มที่ 1 แบบปกติ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 23.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.88 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าผู้เรียนกลุ่มที่ 2 ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.07 และเมื่อพิจารณาคะแนนจากการ
วัดผลคะแนนหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มที่ 1  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.91 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าผู้เรียนกลุ่มที่ 2 ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.40 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.84 จึงกล่าวได้ว่าหลังจากที่ผู้เรียนกลุ่มที่ 2 ได้เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
ปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์แล้วท าให้ผู้เรียนมีคะแนนทางการเรียนสูงขึ้น และจากภาพ 
1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนมีค่า 0.72 มีผลแตกต่างกันท าให้คะแนนหลังเรียน
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สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังภาพ 1ก) พบว่าค่าความยากง่าย (p) ของ
แบบทดสอบมีค่าประมาณ 0.3-0.5 หมายความว่า แบบทดสอบมีค่าความยากปานกลาง หรือมีความ
ยากง่ายพอเหมาะ เนื่องจากข้อสอบในแต่ละข้อมีความยากง่ายไม่แตกต่างกัน คือ ไม่ ยากและไม่ง่าย
เกินไป โดนกระจายล้อมรอบเส้นแนวโน้มไม่ห่างกันมาก และจากภาพ 1ข) ค่าความยากง่าย (p) ของ
แบบทดสอบมีค่าประมาณ 0.4-0.6 หมายความว่า แบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนกในแต่ละข้อมี
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนมีค่าปานกลาง และดี เนื่องจากข้อสอบในแต่ละข้ออ านาจจ าแนกไม่
แตกต่างกัน คือ ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป โดยกระจายล้อมรอบเส้นแนวโน้มไม่ห่างกันมาก  ดังนั้น 
ข้อสอบชุดนี้ความยากง่ายของข้อสอบเหมาะสมทุกข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ 

(ก)                 (ข) 

 
ภาพที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน (ก) ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (p)  

(ข) ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการใช้ปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ไปใช ้

ศึกษาเพ่ือหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนปฏิบติการวิชาฟิสิกส์แบบปกติ ของผู้เรียนกลุ่มท่ี 1  ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 แสดงเจตคติของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนปฏิบติการวิชาฟิสิกส์
แบบปกต ิของผู้เรียนกลุ่มท่ี 1   

  
จากตารางที่ 4.3 โดยภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาเจคติของผู้เรียนที่ได้รับการ

สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบปกติของผู้เรียนกลุ่มที่ 1 จ านวน 20 คน พบว่า 
ผู้เรียน มีเจตคติต่อการสอนแบบปกติ  คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 3.37 และพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย  ดังนี้ผู้เรียนมีเจตคตดิ้วยมากค่าเฉลี่ย 4 ว่าผู้เรียนอยากเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ
ใหม่  รองลงมาค่าเฉลี่ย 3.60 ว่าผู้เรียนมีอิสระในการคิดและการตัดสินใจ ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
วิธีการสอนแบบปกติในห้อง ค่าเฉลี่ย 3.40 ว่าเนื้อหาวิชามีความส าคัญและน่าสนใจ วิธีการสอนมี
ความทันสมัยและทันเหตุการณ์  ค่าเฉลี่ย 3.30 ว่าสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 3.10 ว่าวิธีการสอน
ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 3.00 ว่าการทดลองที่ผู้เรียนปฏิบัติมีความสะดวกในการ
จัดหาอุปกรณ์ได้ง่ายและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมพบว่าผู้เรียนกลุ่ม

ประเด็นความพึงพอใจ ( x )  S.D. การแปรผล 

1. ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและการตัดสินใจ 3.60 0.70 มาก 

2. การทดลองที่ผู้เรียนปฏิบัติมีความสะดวกในการจัดหา  
   อุปกรณ์ได้ง่าย 

3.00 1.10 ปานกลาง 

3. เนื้อหาวิชามีความส าคัญและน่าสนใจ 3.40 0.90 ปานกลาง 

4. วิธีการสอนก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.10 0.90 ปานกลาง 

5. สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 3.30 0.90 ปานกลาง 
6. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการ  
    สอน 

3.30 1.00 ปานกลาง 

7. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 3.00 1.10 ปานกลาง 
8. ผู้เรียนอยากเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบใหม่ 4.00 0.90 มาก 
9. วิธีการสอนมคีวามทันสมัยและทันเหตุการณ์ 3.40 0.80 ปานกลาง 
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อวิธีการสอนแบบปกติในห้อง 3.60 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.37 0.92 ปานกลาง 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

751 
 

ที่ 2 มีค่าเจตคติที่พึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์ค่าเฉลี่ยรวม 
3.37 ในระดับปานกลาง 
 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนปฏิบัติการ
วิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์และรูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์ 
 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์ของผู้เรียนกลุ่มท่ี 2 

 
ประเด็นความพึงพอใจ ( x ) S.D. การแปรผล 

1. เป็นสื่อการเรียนที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 3.70 0.70 มาก 

2. เป็นสื่อที่สามารถใช้ทบทวนบทเรียนได้ 4.10 0.80 มาก 
3. เนื้อหาของเรื่องมีความเหมาะสมในการน ามาท าเป็น   
   รูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์เพ่ือ   
   ช่วยพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ 

3.80 1.20 มาก 

4. ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและการตัดสินใจ 3.90 0.90 มาก 
5. การอธิบายเนื้อหาในบทเรียนมีความเข้าใจง่าย 4.10 0.80 มาก 
6. ตัวอย่างที่ใช้ประกอบท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา   
   บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

4.50 0.70 มากที่สุด 

7. การใช้สี  รูปภาพและเทคนิคต่างๆ ในบทเรียนมีความ 
   น่าสนใจ 

4.30 0.90 มาก 

8. การเรียนด้วยรูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบ   
    ออนไลน์ช่วยท าให้ผู้เรียนมีความรู้มากยิ่งข้ึน 

4.00 1.10 มาก 

9. ผู้เรียนชอบเรียนด้วยรูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ 
    แบบออนไลน์ 

3.90 1.10 มาก 

10. ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนด้วยรูปแบบการเรียน 
     ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์ 

4.20 1.20 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 0.94 มาก 
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 จากตารางที่ 4.4 โดยภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์ของผู้เรียนกลุ่มที่ 2 จ านวน 20 คน 
พบว่า ผู้เรียนมีเจตคติคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.05 และพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย  ดังนี้  ผู้เรียนมีเจตคติด้วยมากที่สุดค่าเฉลี่ย  4.50 ว่าตัวอย่างที่ใช้ประกอบท าให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รองลงมาค่าเฉลี่ย 4.30 ว่าการใช้สี รูปภาพและเทคนิคต่าง ๆ ใน
บทเรียนมีความน่าสนใจ  ค่าเฉลี่ย 4.20 ว่าผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนด้วยบทเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์  ค่าเฉลี่ย  4.10 ว่าเป็นสื่อที่สามารถใช้ทบทวนบทเรียนได้ การอธิบายเนื้อหาในบทเรียนมี
ความเข้าใจง่าย  ค่าเฉลี่ย 4.00 ว่าการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์ 
ช่วยท าให้ผู้เรียนมีความรู้มากยิ่งข้ึน ค่าเฉลี่ย 3.90 ว่าผู้เรียนชอบเรียนด้วยรูปแบบการเรียนปฏิบัติการ
วิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและการตัดสินใจค่าเฉลี่ย 3.8 ว่าเนื้อหาของเรื่องมี
ความเหมาะสมในการน ามาท าเป็นรูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์เพ่ือช่วยพัฒนา
ความสามารถในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย 3.7 ว่าเป็นสื่อการเรียนที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พบว่า
ผู้เรียนกลุ่มที่ 2 มีค่าเจตคติที่พึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์แบบออนไลน์
ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 ในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลศึกษาและรวบรวมปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลจากการศึกษาพบว่าปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบ
ออนไลน์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 83.37/81.00 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยปฏิบัติการเสมือนจริงแบบ
ออนไลน์  พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยการสอนปฏิบัติการ
ฟิสิกส์แบบปกติ  ซึ่งได้จากผลการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.35 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.45 และคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 32.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.83 โดยกลุ่มนี้ได้ใช้การสอนแบบออนไลน์มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ใช้
การสอนแบบปกติ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และผู้เรียนกลุ่มที่ 2 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์แบบออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่มีเจตคติ
ที่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับมาก และเจตคติที่มีต่อการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์แบบปกติอยู่
ในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานควรมีการติดตั้งโปรแกรม Java และผู้เรียนควรมีคู่มือการใช้

เว็บเพจปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ 
2. การน าเว็บเพจปฏิบัติการฟิสิกส์เสมือนจริงแบบออนไลน์ไปใช้ในโรงเรียน ถ้าน าไปใช้กัห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตควรมีความเร็วสูงจะท าให้สะดวกในการศึกษา    
3. ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนควรก าชับให้ผู้เรียนตอบแบบทดสอบโดยใช้ความรู้

ความสามารถจริง ๆ ไม่ใช่การสุ่มหรือเดาค าตอบจากตัวเลือก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและรวบรวมปฏิบัติการฟิสิกส์ออนไลน์แบบเสมือนจริงของชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
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ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มตี่อทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

Effects of Experiential Project Approach Using Group Process on Basic 

Mathematical Skills of Preschool Children  

นิภา เกษตรสมบูรณ์1 จุไรศิริ ชูรักษ์2 และนพเก้า ณ พัทลุง2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้
กระบวนการกลุ่มส าหรับเด็กปฐมวัย  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  3  คน  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่  1)  แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  จ านวน  3  แผน และ 2)  แบบตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ฉบับ  ผลการวิจัยพบว่า  แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้

กระบวนการกลุ่มมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (    = 2.67) 
 

ค้าส้าคัญ: การจัดประสบการณ์แบบโครงการ, กระบวนการกลุ่ม,  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์,  เด็กปฐมวัย 
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Abstract 
 This research aimed to organize Experiential Project Approach activities using 

Group Process for preschool children. The target group included 3 experts and the 

instruments used in this study were : 1) 3 Experiential Project Approach plans for 

preschool children 3 sheets, and 2) expert’s check-list for appropriateness of the 

plans. The results of the study reveal that Experiential Project Approach using the 

Group Process is at a ‘high’ (    =  2.67). 
 

Keyword : Experiential Project Approach, Group Process, Mathematical Skills, Preschool Children 

 

บทน้า 

 การศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพ้ืนฐานของการอบรม

เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตาม

ศักยภาพภายใต้บริบทของสังคม – วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักและความเอ้ืออาทรและ

ความเข้าใจของทุกคน  เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กได้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

 คณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดในเด็กปฐมวัย  ซึ่งทั้งพ่อแม่และครู

ย่อมตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ว่า  การเล่นและการสื่อสารของเด็กนั้นมักจะมี

เรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ  มีการพูดถึงการเปรียบเทียบ  การวัด  

และตัวเลข   มีการใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  (สิริมณี  บรรจง, 2549) ดังนั้นการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยจ าเป็นต้องอาศัยสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันมาเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  โดยมีการวางแผนและมีการเตรียมการอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ายเพ่ือเป็นการ

เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  (นิตยา  ประพฤติกิจ , 

2541) 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์เครือข่ายของอ าเภอ

กระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา  เด็กทุกคนมีพัฒนาการอยู่ในระดับดี  ยกเว้นผลการประเมินพัฒนาการ

ทางด้านสติปัญญาที่เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  มีผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพอใจ  
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โดยเฉพาะทักษะเรื่อง  การจ าแนก  การจัดหมวดหมู่  การรู้ค่าจ านวน  และการเรียงล าดับ  มีผลการ

พัฒนาอยู่ในระดับพอใช้  คิดเป็นร้อยละ  69.67 ของนักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นอนุบาล  2  (ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2556)   

 จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นการจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  เด็กทุกคน

จึงควรได้รับโอกาสทางการศึกษา  การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดใน

ลักษณะของการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเองโดยใช้โครงการเป็นศูนย์กลาง  คือผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมโครงการร่วมกับ

เพ่ือนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ  ซึ่งจะท าให้สมาชิกได้ช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรม

โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  (พัชรี  ผลโยธิน, 2544)  การสอนแบบโครงการเป็นนวัตกรรมการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กและสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  คือมุ่งให้เด็กคิดเป็น  

ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น  และยังช่วยส่งเสริมทักษะความพร้อมของเด็กในด้านต่าง ๆ รวมทั้งทักษะ

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  (ทิศนา  แขมมณี, 2552)  ซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบว่า  กิจกรรมกลุ่มสามารถ

พัฒนาความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางสังคมของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  (ทองค า  

บุญประเสริฐ, 2534)  นอกจากนี้กิจกรรมกลุ่มท าให้เด็กได้ท างานร่วมกัน  มีการวางแผนร่วมกัน  มี

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ได้

เรียนรู้การท างานร่วมกันและส่งผลให้กลุ่มท างานประสบความส าเร็จในการท างานแต่ละครั้ง 

 การจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เป็นการจัดการ

เรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็ก ๆ ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการ

แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานร่วมกัน  เพ่ือผลประโยชน์และ

ความส าเร็จของกลุ่ม  ผู้ วิจัยซึ่งเป็นครูสอนในระดับปฐมวัย  จึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัด

ประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวัย  โดยการวิจัยมี 2 ระยะ  ระยะที่ 1 คือ สร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดย

ใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  และระยะที่ 2 คือศึกษา

ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

ของเด็กปฐมวัย ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในระยะท่ี 1 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
 

สมมติฐาน 

 แผนการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย  

1)  ผู้วิจัยท าการสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการ

กลุ่มที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  จ านวน  3  แผน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัด

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ  

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ  

ระยะที ่3 ระยะสรุปผลโครงการ 

           2)  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ  จ านวน  3  ท่าน   

3)  น าแผนการจัดประสบการณ์เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมด้าน

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และด้านการวัดผลการศึกษา  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  

น าผลมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Item  Objective  Congruence  Index : IOC)  

4)  คัดเลือกแผนการจัดประสบการณ์ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัด

ประสบการณ์ท่ีมีค่า  (Item  Objective  Congruence  Index : IOC)  มากกว่า  0.6   โดยแผนการ

จัดประสบการณ์มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  0.67 – 1.00 

5)  น าแผนการจัดประสบการณ์มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริง  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการ

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว โครงการเติบใหญ่เพราะเมล็ดข้าว  โครงการโลกเรา

น่าอยู่  โครงการสีสวยสดใส  ที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จากการน า

แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความ

เหมาะสมด้านแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านการวัดผลการศึกษา  และด้านความเที่ยงตรง

ของแผน  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ซึ่งน าผลมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ( Item  

Objective  Congruence  Index : IOC)  พบว่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์

แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  โดยมี

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  โดย

ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (  = 2.67)  เนื่องจากสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

กัญญารัตน์  กาลสงค์  (2552)  ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดย

ใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ  หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 

(  = 16.05)  สูงกว่าทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์แบบ

โครงการมีคะแนนเฉลี่ย  (  = 10.37)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เปลว  ปุริสาร  (2543)  ได้

ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  โดย

แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงและต่ า  พบว่า  เด็กปฐมวัยที่มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงและต่ าหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการแล้วเด็กทั้ง

สองกลุ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย   

 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  

โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (    =  2.67)  
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ข้อเสนอแนะ 

 ผลการสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อทักษะ

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1.  การน าผลการสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มไปใช้  

จะต้องศึกษารายละเอียดของกิจกรรมเพ่ือท าให้ผู้ใช้กิจกรรมสามารถถ่ายทอดการจัดกิจกรรมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  และท าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับเด็กปฐมวัย 

 2.  การสร้างกิจกรรม  ครูจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองว่าครูจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก  

กระตุ้น  ส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือในการท าโครงการ 

 3.  การสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการให้กับเด็กปฐมวัย  ช่วยส่งเสริมให้

เด็กได้ท างานกลุ่มและงานเดี่ยว  ท าให้เด็กได้รู้จักการวางแผน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และมีความ

รับผิดชอบในงานที่ครูได้มอบหมายให้ 

 4.  การสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการช่วยพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้น ดังนั้นผู้บริหารควรให้การสนับสนุนให้ครูได้สร้างกิจกรรมการจัด

ประสบการณ์แบบโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

 5.  การสร้างกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการครูควรทราบความรู้พ้ืนฐานของเด็ก  

เพราะจะช่วยครูในการวางแผนการสร้างกิจกรรม  และการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนา

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้ตามพัฒนาการและความสามารถของเด็ก   

 6.  ผู้ใช้กิจกรรมสามารถปรับเนื้อหาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ 

 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 1.  ควรศึกษาการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มของเด็กปฐมวัย  

เพ่ือพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ ของเด็ก  เช่น ทักษะด้านภาษา  ทักษะด้านสังคม  ทักษะด้านวิทยาศาสตร์  

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นต้น 
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 2.  ควรท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบด้านผลการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์จาก

การเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มกับรูปแบบการสอนปกติ  

หรือรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 
เร่ืองเซลล์ของสิ่งมีชีวิตดว้ยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  

STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
The Development of Academic Achievement and  Retention  in 

Learning  Biology Topic the Cell of Organism By Cooperative Learning 
Using STAD Technique Combined with Concept Mapping  of    

Mathayomsuksa 4 Students 
 

อุไรวรรณ  จันทร1 สมภพ อินทสุวรรณ2 และนวลพรรณ วรรณสุธี3 
 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์และศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์
ของสิ่งมีชีวิตที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( X =24.08,S.D.=1.99)  และคะแนนของความคงทน
ในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเปรียบเทียบกับคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชา
ชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดนักเรียน
สามารถท าคะแนนจากการสอบเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปของจ านวนคะแนนสอบ
ทั้งหมด 

ค้าส้าคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD, แผนภูมิมโนทัศน์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความคงในการเรียนรู้ 
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Abstract 

This objective of  this research were  to compare the achievement of biology  

topic the cells of the organism  of  Mathayomsuksa 4 students  before and after 

using cooperative learning using STAD technique with combined  concept  mapping 

and  retention of  biology  topic the cells of the organism  of  Mathayomsuksa 4 

students using cooperative learning using STAD technique with combined  concept  

mapping.  The target group consisted of 30 Mathayomsuksa 4 students at  Satri  

Phatthalung  School  Phatthalung  province of 1 class. The instruments used to 

collect data biology achievement test  with a reliability of 0.89.  

The results  found that students learn  with cooperative learning techniques 

using STAD with combined concept  mapping  had score  higher than before the test 

at the significance level of 0.05. ( X = 24.08, SD = 1.99), and the result retention of  

learning biology that compares the achievement test scores  and  students  had 

learning retention can do tests on the cells of all living things 60 percent. 

Keyword: Cooperative Learning Using  STAD Technique, Concept  Mapping, Achievement in 

Biology,  Retention  in Learning  Biology 

บทน้า 

            วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  
จะเห็นได้จากประเทศที่ เจริญแล้วจะมีการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.2) โดยเฉพาะความรู้ทางด้านชีววิทยาถือว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งส าหรับ
สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะชีววิทยาเป็นพ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับคน 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้มีส่วนร่วมและใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อัน
จะน าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างแท้จริงและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553, น.1)  
  การเรียนจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative Learning)  เป็นการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD (Student 
Team  Achievement Division) เป็นการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อยที่แบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มละประมาณ 3- 4 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง–ปานกลาง–อ่อน 
ถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะทางสังคมของนักเรียน 
(ทิศนา  แขมมณี , 2555, น.141 ) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิมโนทัศน์ (Concept  Mapping)  เป็นการเขียนสรุป
ใจความส าคัญของเนื้อหาแล้วจัดเรียบเรียงความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์นั้นใหม่โดยใช้ค าพูดของ
ตนเองเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจและสามารถจดจ าเนื้อหาได้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความคงทน
ในการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายมากยิ่งข้ึน  (สุวิทย์ มูลค า, 2547, น.17 ) 
 จากการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2556 ภาพรวมพบว่า นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ถึง 50% โดย
นักเรียนชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ย 37.95% และนักเรียนชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ย 30.48% ซึ่งถือว่าต่ า
กว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับการประเมินการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554 (Trends in International Mathematics and Science Study 
2011; TIMSS 2011)  ซึ่งด าเนินการโดย IEA (The International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า ประเทศไทย
มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ป.4 อยู่ที ่472 คะแนน และระดับชั้น ม.2 อยู่
ที่ 451 คะแนน เป็นคะแนนที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติซึ่งอยู่ที่ 500 คะแนน รวมทั้งผลการประเมิน 
PISA (Program for International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติของประเทศสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (Organization for 
Economic Cooperation and Development หรือ OECD) โดยประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) 3 ด้าน 
คือ 1.การอ่าน (Reading Literacy) 2.คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) 3.วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) โดยผลการประเมิน PISA 2009 วิชาวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยมีคะแนน 425 คะแนน อยู่
ที่อันดับ 49 จาก 65 ประเทศ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย OECD ซึ่งอยู่ที ่501 คะแนน 
 จากการสังเกตการณ์ชั้นเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง  
จังหวัดพัทลุง พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความคงทนในการเรียนรู้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีค่อนข้างต่ า  โดยพบว่ามีสาเหตุส่วนใหญม่าจาก 1)นักเรียนส่วนใหญ่ต่างคนต่างเรียน 2) นักเรียน
ขาดทักษะการท างานกลุ่มและทักษะการแสดงออก  3.นักเรียนส่วนใหญ่สามารถจดจ าเนื้อหาสาระได้
เพียงช่วงที่ครูบรรยายเท่านั้นหลังจากนั้นจะเกิดการลืมเลือนของเนื้อหาจึงส่งผลให้นักเรียนไม่มีความ
คงทนในการเรียนรู้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้
วิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  STAD  
ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ 

  2) เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่องเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  STAD  ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิ 
มโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิ 
มโนทัศน์มีความคงทนในการเรียนรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามแบบแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

1)  กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสตรีพัทลุง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557  จ านวน  1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง  (Purposive Selection)  

2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย  ประกอบด้วย 
               2.1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
แผนภูมิมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  จ านวน  6  แผน 
               2.2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกและเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน จ านวน 2 ฉบับ  ฉบับละ 30 ข้อ 

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจัยด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล ดังนี้  

               3.1)  ด าเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD วิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  จ านวน 6 แผน เป็นเวลา 15 ชั่วโมง                  
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               3.2)  ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จ านวน 30 ข้อ  
               3.3)  ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จ านวน 30 ข้อ  
               3.4) ทดสอบความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกับ
กลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต จ านวน 30 ข้อ ทดสอบหลังจากทีน่ักเรียนได้ผ่านการทดสอบด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนวิชาชีววิทยาไปแล้วเป็นเวลา 14 วัน 
         4)  การวิเคราะห์ข้อมูล 
              การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ 
               4.1)  สถิติพื้นฐาน 
                     4.1.1)  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
                      4.1.2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
              4.2)  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
                    4.2.1) หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการพิจารณาความเหมาะสม 
(Rating Scale) โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญและ
พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ (concept) จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินผลและเกณฑ์ประเมินผลการ
เรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ (IC : Index of Consistency) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540,
น.117) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ               
                    4.2.2) หาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) ค่าความยาก (Difficulty) ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ของข้อสอบเป็นรายข้อและค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบทั้งฉบับ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553, น.11-16) 

   4.3) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
                    4.3.1) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ t-test  แบบ  Dependent 
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ผลการวิจัย 
            การการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์
ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4  ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD  ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์   
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4  ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD  ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์   

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. t 

1.  ก่อนเรียน 30 13.00 1.77 31.15 * 

2.  หลังเรียน 30 24.08 1.99 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 จากตารางที่ 1 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  
ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.00 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.08  
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนและคะแนนความคงทน

ในการเรียนรู้หลังเรียนผ่านไปแล้วเป็นเวลา 14 วัน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4  ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  
ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์   

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. t นักเรียนที่ได้คะแนน
ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

1.  หลังเรียน 30 24.08 1.99 29.18 * 30 

2.  หลังเรียนผ่านไปแล้ว 14 วัน 30 23.17 1.89 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 2 แสดงว่า คะแนนความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
เปรียบเทียบกับคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาชีววิทยา พบว่านักเรียนมีความ
คงทนในการเรียนรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด  (กล่าวคือมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.17 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนและนักเรียนทีส่ามารถท าคะแนนสอบวิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปของจ านวนคะแนนในแบบทดสอบทั้งหมด ได้ทั้งหมด 30 คน)  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์
ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2) ความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 
     ความคงทนในการเรียนรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนได้รับจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์มีความคงทนในการเรียนรู้เรื่องเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ วิชา
ชีววิทยาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์  อภิปรายผล ได้
ดังนี้ 

1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
                   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถเก่ง ปานกลาง  
อ่อน  ท ากิจกรรมร่วมกัน  ส่งเสริมความร่วมมือกันภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
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เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยที่ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกน ามาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มและเป็นคะแนนสอบรายบุคคล  ดังนั้นนักเรียนที่เรียนเก่งจึงพยายามช่วยเหลือนักเรียนที่เรียน
อ่อน เพราะจะท าให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มดีขึ้น  ส่วนนักเรียนที่เรียนอ่อนก็พยายามที่จะช่วยตนเอง
มากขึ้น เพ่ือไม่ให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มลดลงและยังทราบผลคะแนนความก้าวหน้าของตนเองอยู่
ตลอดเวลา  โดยที่ครูผู้สอนก็มีการเสริมแรงโดยการให้รางวัลเป็นรายกลุ่ม  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้
เกิดการเรียนรู้และได้มีโอกาสแข่งขันกันระหว่างกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ตลอดจนการแข่งขันกับตนเอง
ได้  และการใช้แผนภูมิมโนทัศน์เข้ามาร่วมด้วยจะท าให้นักเรียนได้สรุปเนื้อหาสร้างเป็นแผนภูมิมโน
ทัศน์ด้วยตนเอง ซึ่งเกิดจากการคิด วิเคราะห์  สรุป จัดล าดับมโนทัศน์ของเนื้อหา  คิดหาค าเชื่อมที่ท า
ให้แต่ละมโนทัศน์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีความหมายและช่วยให้นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาที่เรียบเรียงล าดับไว้อย่างชัดเจน  ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
และมีการทดสอบย่อยหลังจากเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียน  เพ่ือน าคะแนนไปเปรียบเทียบเป็น
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กาญจนาภรณ์  เผือกนาค  (2535, น.บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาทราย  จังหวัดพิจิตร  เรื่องบรรยากาศที่
ได้รับการสอนโดยใช้แผนภูมิมโนมติกับการสอนแบบปกติ  พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนภูมิมโนมติ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องบรรยากาศสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ สุนีย์ สอนตระกูล  
(2535, น.บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศน์ส าหรับวิชา
ชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนแบบจัด
กรอบมโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาสูงกว่านักเรียนที่
เรียนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
มุรายาและคิมาโม (Muraya  &  Kimamo , 2011, Vol 6, pp.737)  ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาชีววิทยาส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอ 
มาชาคอส ประเทศเคนยา   พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2)  ความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 
                   ความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์มีความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด  สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  ทั้งนี้เนื่องมาจากจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ ให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบคละ
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ความสามารถเก่ง ปานกลาง  อ่อน  ท ากิจกรรมร่วมกัน  โดยการร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปในชั้น
เรียนเปรียบเสมือนการทบทวนเนื้อหาหลายๆครั้ง  ส่งผลให้เกิดเป็นความจ าที่เก็บไว้ได้ในระยะยาว 
(สุชา จันทร์เอม 2541, น.181) และการที่นักเรียนสามารถสร้างแผนภูมิมโนทัศน์ได้นั้นแสดงว่า
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเกิดการเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง จนกลายมาเป็น
ความคงทนในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนาภรณ์  เผือกนาค  (2535, น.บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
เขาทราย  จังหวัดพิจิตร เรื่องบรรยากาศที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนภูมิมโนมติกับการสอนแบบปกติ  
พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนภูมิมโนมติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์เรื่องบรรยากาศสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
เช่นเดียวกับ วราภรณ์  สุวรรณวงศ์  (2545, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือโดย
การแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) จังหวัดปัตตานีพบว่าความคงทน
ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยการแบ่งกลุ่มตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.001   นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับอังคณา  โฆษิตธาตรี  (2547, น. 47 - 48)   ที่ได้ศึกษาความคงทน
ในการเรียนรู้ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องพาราโบลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา โดยการสอนแบบใช้แผนภูมิมโนทัศน์  พบว่า  ความคงทนในการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบใช้กิจกรรมสร้างแผนภูมิมโนทัศน์  แบบใช้แผนภูมิมโนทัศน์น า
เรื่องและแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์เป็น
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ  เก่งปานกลาง  
อ่อน  ท ากิจกรรมร่วมกันลามารถสร้างเป็นแผนภูมิมโนทัศน์ได้ด้วยตนเอง เป็นการจัดล าดับมโนทัศน์
ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถจดจ าเนื้อหาได้
นานขึ้น    จึงส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ในวิชาชีววิทยา เรื่องเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตของนักเรียนสูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1)  ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
      1.1 ขณะที่นักเรียน เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์  ครูผู้สอนควรเก็บข้อมูลและส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่
พบขณะทดลอง เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีขึ้น 
                    1.2 การสร้างความมุ่งมั่นให้กับนักเรียนท างานร่วมกัน  โดยครูผู้สอนต้องรู้จักวิธีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้ท ากิจกรรมการเรียนร่วมกันจนประสบผลส าเร็จ  สมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจ
มุ่งมั่นในการช่วยเหลือกันและให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมจะส าเร็จได้ต้องอาศัยการท างาน
ร่วมกัน 

  2)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
       2.1)  ควรมีการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ในเนื้อหาและในระดับชั้นอื่นๆ ด้วย 
       2.2)  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากความพึงพอใจ
ไปปรับให้เหมาะสมและท าการศึกษากับตัวแปรอื่นๆ เช่น เจตคติที่มีต่อการเรียนชีววิทยา  เป็นต้น 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ 
ตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียที่มีต่อทักษะปฏิบัติ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
The Results of Blended Learning using of Davies’ Instructional Model on 

Multimedia Creative upon Practical Skill and  
Learning achievement of Secondary Grade 4 Students  

อับดุลฮาลีม มามะ1 วิภาฤดี วิภาวิน2 และเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์3 
 

บทคัดย่อ 
 

              การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทักษะปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ 
เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง
การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 30 คน 
โรงเรียนสตูลวิทยา เครื่องมือ การวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย จ านวน  4 แผน  
2) แบบประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน
โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบผสมผสาน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เ รื่องการสร้างสรรค์
งานมัลติมีเดีย อยู่ในระดับดี 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลัง
เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ 
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เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก 

ค้าส้าคัญ : การเรียนรู้แบบผสมผสาน, การสอนทักษะปฏิบัตติามแนวคิดของเดวีส,์ มัลตมิีเดีย 
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Abstract 
 The purposes of this research were to; 1) study the Practical Skill by 

Blended Learning using of Davies’ Instructional Model of Secondary Grade 4 Students  

2) compare the learning achievement of Secondary Grade 4 Students before and 

after learning by Blended Learning using of Davies’ Instructional Model 3) study the 

opinion regarding Blended Learning using of Davies’ Instructional Model on 

Multimedia Creative upon Practical Skill of Secondary Grade 4 Students. The sample 

30 students of Secondary Grade 4 Students at Satunwittaya School. Research 

samples were 30 students Secondary Grade 4 Students. The research instruments 

were 1) 4 lesson plans using Blended Learning using of Davies’ Instructional Model.  

2) evaluation of performance.  3) learning achievement test of pretest and posttest 

consisted 30 items four multiple choices.4) opinion questionnaires of Blended 

Learning using of Davies’ Instructional Model. 

 The results of the research were as follows: 1) Performance skills of Secondary 

Grade 4 Students through Blended Learning using of Davies’ Instructional Model were 

at the good level. 2) Learning achievement of Secondary Grade 4 Students through   

Blended Learning using of  Davies’ Instructional Model was significantly higher than 

before studying at the .05 level. 3) Opinion of Secondary Grade 4 Students with  

Blended Learning using of  Davies’ Instructional Model was the most agree opinion. 

Keywords : Blended Learning, Davies’ Instructional Model, Multimedia 
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บทน้า 
 การศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคม

แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้(Knowledge Based Economy/Society:KBE/KBS) ที่มีองค์ความรู้

ใหม่มากมายเกิดขึ้นตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น

ทุกขณะ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการสอน

เพ่ือให้สนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแข่งขันของประเทศทั้งความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยี การปรับตัวต่อการกระจายความรู้ การเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อมกันทั่วโลก โดย

อาศัยศักยภาพและความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองหรือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอน เพ่ือนและบุคคลอื่น ๆ เช่น ชุมชนและเครือข่าย

แห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามทฤษฎีการเชื่อมต่อ 

(connectivism) รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนจากการเรียนรู้โดยวิธีการใดและอย่างไร เป็นจะหาความรู้

ได้จากแหล่งใดและอย่างไร ผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน  

(passive learner) เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (active learner) เป็นผู้ที่มีความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ (active learner) โดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้คิด ตัดสินใจเลือกเนื้อหาในการ

เรียน การจัดล าดับการเรียนรู้ การควบคุมเส้นทางในการเรียน และการน าเสนอผลงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับเนื้อหา และผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 

จากการปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางความคิดซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความร่วมมือในการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ 

และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้เป็นอย่างดี (ปณิตา  วรรณพิรุณ. 2557 : 99) 

 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิชาที่ส าคัญวิชาหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้            

การงานอาชีพและเทคโนโลยีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งนักเรียนจะ

ได้เรียนรู้และเข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล                 

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี

คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551:216) ซึ่งเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมากแล้ว

จ าเป็นต้องใช้ทักษะการปฏิบัติในเรียนรู้  แต่จากการศึกษาปัญหาจากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนไม่เข้าใจ

ขั้นตอนในการปฏิบัติ ยังขาดทักษะในการปฏิบัติ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ                  
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การปฏิบัติของผู้เรียนค่อนข้างต่ า  และการจัดการเรียนในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนและกลุ่มของผู้เรียนต้อง

เผชิญหน้ากันภายในชั้นเรียนยังมีข้อจ ากัดที่ต้องใช้เวลามากและต้องใช้อาคารสถานที่ดังนั้นเพ่ือการลด

ข้อจ ากัดของการเรียนแบบเผชิญหน้า จึงมีการน าการเรียนออนไลน์ เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในกลุ่มผู้เรียนที่ท าให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรียนเข้าถึงผู้เรียนและผู้เรียนสามารถโต้ตอบใน

กิจกรรม การเรียนการสอนคล้ายกับการเรียนแบบชั้นเรียน ซึ่งข้อเด่นของการเรียนออนไลน์ ที่ผู้เรียน

สามารถก าหนดหรือควบคุมการเรียน สามารถเรียนในช่วงเวลาที่มีความพร้อมท าให้เกิดจาก               

ความตั้งใจในการเรียนของตัวผู้เรียนเองเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารใน

การเรียนแบบออนไลน์ได้มากข้ึน  

 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ได้มีการรวมเข้าหากันจาก 

2 รูปแบบสภาพแวดล้อมของการเรียนแบบเดิม นั้นก็คือ การเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนกับ            

การเรียนแบบออนไลน์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการเรียนทั้ง 2 รูปแบบจะมีช่องว่างหรือ

ระยะห่างระหว่างกันค่อนข้างมากคือ จะมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะของตัวเอง มีรูปแบบและ

การด าเนินการในรูปแบบที่ต่างกันเพราะต่างก็ใช้สื่อและเครื่องมือที่แตกต่างกัน และมีสถานที่ใน            

การเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานจึงเป็นการเรียนที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็น

การผสมผสานการจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะที่ดีที่สุดของการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนและคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการเรียนการสอนออนไลน์เข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างอิสระ ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (Active Learning) และลดเวลาใน

การเข้าชั้นเรียนได้ (Garnham and Kaleta. 2002:1) ซึ่งสอดคล้องกับ คอยล์และมูนิน (Coil and 

Moonen. 2001:6) ที่กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่า เป็นการผสมผสานระหว่างการ

เรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้งส่วนประกอบที่เป็นการเรียนแบบ

เผชิญหน้าในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์ โดยใช้องค์ประกอบของการเรียนแบบออนไลน์เติม

เต็มช่องว่างของการเรียนในห้องเรียน และ ธอร์น (กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ 2548 : 18 ; อ้างอิงจาก 

Thorne. 2003:5) ยังได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบผสมผสานในท านองเดียวกัน ว่าเป็นข้อแนะน าในการ

ปรับปรุงการเรียนรู้ที่ท้าทายและพัฒนาความต้องการส่วนบุคคล  เป็นการรวมนวัตกรรมและ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าด้วยกันด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการเรียนแบบออนไลน์และการมี

ส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม มีส่วนสนับสนุนและช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้นโดยการติดต่อแบบส่วนตัว
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กับผู้สอน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนทั้งในด้านของทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และยัง

เป็นการฝึกผู้เรียนให้มีลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง  

 ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เป็นการให้ผู้เรียนเน้น

ฝึกทักษะปฏิบัติ ซึ่งเดวีส์ (ทิศนา แขมณี. 2556 : 246- 247 ; อ้างอิงจาก  Davie. 1971 : 50 – 56) 

ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’ Instructional 

Model) ไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆจ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท า

ทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันไปเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบ

ผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น การจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือ              

การกระท า ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระท าที่ต้องการให้ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม 

โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ทักษะหรือการกระท าที่สาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น จะต้อง

เป็นการกระท าในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ ก่อนการสาธิต ครูควรให้ค าแนะน า

แก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรชี้แนะจุดส าคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต  ขั้นที่ 2             

ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระท าหรือทักษะทั้ง

หมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ หรือแบ่งสิ่งที่กระท าออกเป็นส่วนย่อย ๆ 

และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียน

ปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือกรแสดงแบบอย่างให้ดู หาก

ติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้ค าชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนกระทั้งผู้เรียนท าได้ เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิต

ทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่ งครบ            

ทุกส่วน  ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจจะแนะน าเทคนิควิธีการที่จะ

ช่วยให้ผู้เรียนนั้นท างานได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงามขึ้น ท าได้รวดเร็วขึ้น ท าได้ง่ายขึ้น หรือ

สิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียน

สามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้วจึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และ            

ฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งจนสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 

 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ส่งผลโดยตรงต่อ

ความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียน  และเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากเดิมที่ครูบรรยายเพียง

อย่างเดียว มาเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน

และการเรียนการสอนแบบออนไลน์  การจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น น าไปสู่การศึกษา
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เครื่องมือและเทคนิควิธีสอนรูปแบบต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  เพ่ือศึกษาทักษะการปฏิบัติและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้

สูงขึ้น มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ดีขั้นสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดความ

กระตือรือร้นสนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน น าไปสู่ประสิทธิภาพใน

การเรียนรู้ รวมถึงเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะนักเรียนที่ส าคัญ

ตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) ศึกษาทักษะปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ

ตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียน

และหลังเรียน  

3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมืองจังหวัด

สตูล ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 7 ห้อง รวมทั้งสิ้น 207 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง

จังหวัดสตูล ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   จ านวน 1 ห้องเรียน  จ านวน 30 คน  โดย

วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
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 2.  เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัย  ประกอบด้วย 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิด

ของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4  แผนการจัดการเรียนรู้ 

2.2 แบบประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง 

การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย                                                                                            

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ

ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย  ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดย

ใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย  

 3.  วิธีด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ด้านความรู้-ความจ า ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้  

3.2 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ พร้อมประเมินทักษะปฏิบัติงาน

ของนักเรียน ท าการทดลอง 4 แผนจัดการเรียนรู้ แผนละ 4 คาบ รวม 16 คาบ  

3.3 ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้-ความจ า ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ และท าแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตาม

แนวคิดของเดวีส์ 

3.4 ตรวจนับคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้-ความจ า ความ

เข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ แบบประเมินทักษะปฏิบัติและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเพ่ือ

น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจัย 
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4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาคะแนนจากแบบประเมินทักษะปฏิบัติงาน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตาม

แนวคิดของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย   

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย โดยเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย t-test แบบ 

Dependent  

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาคะแนนจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมสาน เรื่องการสร้างสรรค์งาน

มัลติมีเดีย  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ทักษะปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย                   
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1   ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์
งานมัลติมีเดีย 

 

รายการประเมิน จ้านวน(คน) 

 

ค่าเฉลี่ย

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ

คุณภาพ 

1) ผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 30 4.73 0.45 ดีมาก 

2) ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ 30 4.33 0.55 ดี 

3) ผลงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 30 4.17 0.38 ดี 

4) ผลงานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 30 4.23 0.57 ดี 

เฉลี่ยรวม 30 4.37 0.49 ด ี
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 จากตารางที่ 1 แสดงว่า ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ              

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่ อง              

การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับดี เฉลี่ยโดยรวม 4.37 และ              

ได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิด
ของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4   ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ 

   ตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 

คะแนน จ้านวน(คน) 
ค่าเฉลี่ย ( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

t 

ก่อนเรียน 30 12.90 3.39 32.31* 
หลังเรียน 30 26.46 1.87 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4               
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 12.90 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.39 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 26.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.87  
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอน

ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

อยู่ในระดับมาก  ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบ การสอน

ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

รายการ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น  

แปลความหมาย 
( ) S.D. 

ด้านเนื้อหา 4.47 0.69 มาก 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     4.53 0.64  มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล 4.48 0.64  มาก 

   รวมทั้ง 3 ด้าน 4.49 0.67  มาก 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดย
ใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ซึ่งในด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  รองลงมา คือ ด้านการวัดและประเมินผล ค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 และด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

       1) ทักษะปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย 
อยู่ในระดับด ี 
                2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตาม
แนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  
                3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย 
อยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผล 

 1. ทักษะปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย 
อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ซึ่งในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้
แบบเผชิญหน้า(Face-to-face) โดยขั้นที่ 1 ผู้สอนจะสาธิตการปฏิบัติ  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็น
ทักษะหรือการกระท าที่ต้องการให้ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม ตั้งแต่ต้นจนจบ และขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและ
ให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระท าหรือทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้เรียน
สังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ  ต่อมาในขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์(Online) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย หากติดขัดจุดใด ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากเว็บ
ออนไลน์ และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกส่วน  จนถึง
ขั้นที่ 5 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ ซึ่งสอดคล้องกับ อิสริยา เผ่าพันธุ์ดี 
(2555:108) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พับลิชเชอร์ พบว่า ทักษะปฏิบัติของผู้เรียน
อยู่ในระดับดี  
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิด
ของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงขึ้นกว่า               
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบ            
การเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
จะมีการเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนรู้ออนไลน์ ในการเรียนรู้แบบออนไลน์นั้นสามารถสนองต่อ
ข้อจ ากัดของผู้เรียนที่มีอัตราการเรียนที่ช้าโดยผู้เรียนสามารถการเรียนรู้จากเว็บไซต์   สามารถเรียนรู้
ได้ซ้ าหลาย ๆ ครั้งอย่างไม่จ ากัด สามารถดูจากที่บ้านของตนเองหรือที่ต่าง ๆ ในช่วงที่ผู้เรียนสะดวกได้              
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานจึงเป็นการเรียนที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นการผสมผสานการจัดการเรียน
การสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะที่ดีที่สุดของการเรียนการสอนในห้องเรียนและคุณลักษณะที่ดี
ที่สุดของการเรียนการสอนออนไลน์เข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ท าให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และลดเวลาในการเข้าชั้นเรียนได้ สอดคล้องกับ ธอร์น (Thorne. 
2003:5) ที่ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นข้อแนะน าใน การปรับปรุงการเรียนรู้ที่ท้าทายและ
พัฒนาความต้องการส่วนบุคคล เป็นการรวมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการเรียนแบบออนไลน์และการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม มีส่วน
สนับสนุนและช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้นโดยการติดต่อแบบส่วนตัวกับผู้สอน ทั้งยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนทั้งในด้านของทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และยังเป็นการฝึกผู้เรียนให้มีลักษณะการ
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เรียนรู้แบบน าตนเอง และสอดคล้องกับแนวคิดของ แกรแฮมและกาเลตา (Garnham and Kaleta. 
2002:1)ได้กล่าวว่า การเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนกับการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งในการเรียนทั้ง 2 
รูปแบบจะมีช่องว่างหรือระยะห่างระหว่างกันค่อนข้างมากคือ จะมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะ
ของตัวเอง มีรูปแบบและการด าเนินการในรูปแบบที่ต่างกันเพราะต่างก็ใช้สื่อและเครื่องมือที่แตกต่าง
กัน และมีสถานที่ในการเรียนที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ริปอง กัลติวาณิชย์(2555:142) 
ได้ศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตเพ่ือการฝึกทักษะปฏิบัติวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานด้วย
วิธีการสอนแบบสาธิต เพ่ือการฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว วิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิกมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดย
ใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของ            
เดวีส์ จากความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 3 ด้านคือ เนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมิน 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด เนื่องจาก
ผู้เรียนชอบในการที่จะเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งผู้ เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเข้าระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อเว็บไซต์ในการเรียนรู้แบบออนไลน์ และผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหามากขึ้น เอาใจใส่
ในการเรียนรู้ รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ สายชล จินโจ (2550 : 134) ได้
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์1 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่ากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับสัมฤทธิ์  เสนกาศ (2553 : 112) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนด้านการเขียนโปรแกรมพบว่า ด้านความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อ
รูปแบบการเรียนที่พัฒนาโดยภาพรวม กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในระดับมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. ผู้สอนควรควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เบี่ยงเบนความสนใจของผู้เรียน เช่น การเชื่อมระบบ

อินเทอร์เน็ตที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์ สังคมเครือข่าย ท าให้ผู้เรียนขาดสมาธิ  
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 2. ผู้สอนควรที่จะตรวจสอบ เก็บข้อมูล ความสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ความรวดเร็ว

สัญญาณอินเทอร์เน็ตโครงสร้างพื้นฐาน ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนราย

คน ตลอดจนรุ่นโปรแกรมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้การสื่อสารที่ไม่ตรงกันได้  

 3. การน าเสนองาน สื่อมัลติมีเดีย ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องอัพโหลดไฟล์ ซึ่งไฟล์อาจมีขนาดใหญ่ 

ท าให้ไม่สะดวกต่อการอัพโหลด เนื่องจากความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ช้า อาจจะส่งผลให้

ผู้เรียนใช้เวลาในการอัพโหลดเป็นเวลานาน 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

 1.  ผู้สอนควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ 

เช่น ระดับประถมศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 2.  ผู้วิจัยควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยทดลองใช้กับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ  

และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ที่ให้โอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และทุนสนับสนุนในการท าวิจัย 

เอกสารอ้างอิง 

กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์. (2548) .การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วย
 การเรียนการสอนแบบร่วมมือในกลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
 ตอนปลาย . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 .
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ทิศนา แขมมณี.(2556).ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
 (พิมพ์ครั้งที่17).กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปณิตา  วรรณพิรุณ. (2557) . รวมบทความเรื่องเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา :นวัตกรรมการ

 เรียนรู้แบบผสมผสาน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ริปอง กัลติวานิชย์.(2555).ผลการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝึก
ทักษะปฏิบัติการวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว ของนักเรียนชั้น



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

786 
 

มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสิรินธรวิทยาลัย.การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต.นครปฐม:มหาวิทยาลัย ศิลปากร. 

สายชล จินโจ.(2550). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียน
 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
สัมฤทธิ์  เสนกาศ.(2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการ
 เรียนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชา
 คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
อิสริยา เผ่าพันธุ์ดี. (2555) .การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้
 รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พับลิชเชอร์. 
 ปัญหาพิเศษของการศึกษาตามหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
Colis, B., and Moonen, J. (2001). Flexible learning in a digital world: Experiences 

and expectations. London: Kogan-Page. 
Garnham, Carla, and Kaleta, Robert .(2002) "Introduction to Hybrid Courses," 
 Teaching  with Technology Today. 8(6).University of Wisconsin-Milwaukee 
 Retrieved July  28,2014, from : http://www.uwsa.edu/ttt/articles/garnham.htm 



 
 

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

787 
 

การพัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  โดยใช้วิธีการแบบเปิด   

ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
The Development of Mathematical Conceptual Understanding on data 

interpretation by Open Approach for 11th Grade Students  

ปิยบุตร สุขเอียด1 เกษม เปรมประยูร2 และสุวรรณี เปลีย่นรัมย์3 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนใช้วิธีการแบบเปิด 2) ระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังใช้วิธีการแบบเปิด 3) การพัฒนาระดับความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของสตีเฟน เคมมิส กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science 
Math Ability Programs : SMAP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 29 คน ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความเข้าใจ
เชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และ 3) แบบบันทึกพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความเข้าใจ
เชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนใช้วิธีการแบบเปิดทั้งชั้นเรียน 
พบว่า นักเรียนไม่มีความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.34 นักเรียนมีระดับ
ความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับการจัดกระท า  คิดเป็นร้อยละ 75.86 นักเรียนมี
ระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 13.80 และไม่มี
นักเรียนที่มีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดในระดับวัตถุ 2) ระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังใช้วิธีการแบบเปิดทั้งชั้นเรียน พบว่า ไม่มีนักเรียนที่
ไม่มีความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และไม่มีนักเรียนที่มีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับการจัดกระท า  ซึ่งนักเรียนมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในระดับกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 93.10 และนักเรียนมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับวัตถุ คิดเป็นร้อยละ 6.90 3) การพัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด พบว่า นักเรียนมีการ 
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พัฒนาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดคณิตศาสตร์จากระดับการจัดกระท าไปสู่ระดับความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับกระบวนการ 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study 1) the Mathematical 
Conceptual Understanding of 11th grade students before using the Open Approach, 
2) the Mathematical Conceptual Understanding of 11th grade students After using the 
Open Approach and 3) the development of the Mathematical Conceptual 
Understanding of 11th grade students after teaching by the Open Approach. This 
research used Stephen Kemmis’s action research.The target group was twenty nine 
11th grade students in science math ability programs in Phattalung school in 
academic year 2014. Research instruments were divided into two categories including 
1) the lesson plan 2) the mathematical conceptual understanding test and 3) the 
student’s learning behavior record. Research results were as follows: 
 1. The Mathematical Conceptual Understanding of 11th grade students 
before using Open Approach was 10.34 percent which was  had no an understanding 
of mathematical concepts. There was 75.86 percent was action degree. And there 
was 13.80 percent was process degree. 

2. The Mathematical Conceptual Understanding of 11th grade students 
when using Open Approach was 93.10 percent which was process degree . There was 
75.86 percent was action degree. And there was 6.90 percent was object degree. 

3. The development of the Mathematical Conceptual Understanding of  
11th grade students using Open Approach. The students have developed from action 
degree into process degree. 

Keywords : Mathematical Conceptual Understanding, Open Approach, data interpretation  
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บทน้า 
ความคิดรวบยอดเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม เพราะเป็นความคิดหรือภาพในสมองเกี่ยวกับ

สิ่งของ เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมโดยเป็นผลมาจากภูมิหลังและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผู้ที่
สามารถสรุป อธิบายสิ่งใด ๆ ได้จากความรู้ความเข้าใจเป็นภาษาค าพูดของตัวเองมิใช่ท่องจ า นั่นแสดง
ว่าบุคคลนั้นเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นแล้วในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทุก ๆ ความคิดรวบยอด
จะมีชื่อเรียกความคิดรวบยอดนั้น มีตัวอย่างและลักษณะที่ใช้เป็นข้อมูลในการท าความเข้าใจใน
ความคิดรวบยอดนั้น ท าให้บุคคลสามารถใช้ประโยชน์ในการสรุปและอธิบาย ในระดับที่เป็นความคิด
รวบยอดของตนได้  (นาตยา ปิลันธนานนท์, 2542, น.14) ความคิดรวบยอด มาจากค าภาษาอังกฤษ
ว่า “Concept” ซึ่งภาษาไทยอาจจะใช้ค าอ่ืนที่มีความหมายเดียวกัน เช่น มโนทัศน์ มโนมติ มโนคติ  
มโนภาพ สังกัป เป็นต้น ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของความคิดรวบยอดไว้มากมายพอสรุป
ได้ดังนี้ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ ในขั้นสุดท้ายของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากการ
เรียนรู้หรือได้รับประสบการณ์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งท าให้บุคคลนั้นสามารถสรุปรวมลักษณะ
เหมือน หรือแยกแยะลักษณะแตกต่าง เข้าถึงโครงสร้างหน้าที่ และสามารถเชื่อมโยงรวมทั้งประมวล
คุณลักษณะต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วสรุปเป็นความคิดความเข้าใจของตนเอง เป้าหมายส าคัญของการ
จัดการศึกษาในทุกศาสตร์และทุกสาขาวิชา คือต้องการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอด
ในเนื้อหาที่เรียน เพราะหากผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดแล้วจะสามารถเข้าใจ จดจ า
เนื้อหาและสามารถสรุปสิ่งที่เรียนได้ดีซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดที่เป็นระบบ ไม่สับสน เรียนรู้ง่าย  
ไม่ยุ่งยากและไม่ต้องเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินความจ าเป็น (อาคม จันทสุนทร, 2522, น.47-50)  
แต่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ปัจจุบันไม่เอ้ือให้นักเรียนเกิดตวามเข้าใจเชิงความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบแข่งขันต่าง ๆ 

จากผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International 
Student Assessment) ซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินผลก็คือนักเรียนสามารถน าสิ่งที่ได้ศึกษาเล่า
เรียนในโรงเรียน ไปใช้ในสถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาสที่จะต้องพบในชีวิตจริงได้  กล่าวคือนักเรียน
จะต้องสามารถน าความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองมาประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์จริงในบริบทต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งที่เกิดใกล้ตัวหรือในสังคมภายนอก โดยนักเรียน
ต้องใช้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา เริ่มจากต้องคิดให้ได้ว่าคณิตศาสตร์ไป
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นอย่างไรและแปลงปัญหาในชีวิตจริงให้อยู่ ในรูปแบบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ แล้วใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ จากนั้นจึงตีความและประเมินผลลัพธ์ที่
ได้ไปสู่บริบทในชีวิตจริง ซึ่งผลการประเมินพบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน ซึ่งต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (โครงการ 
PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, 
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น.3 - 7)  จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้
ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอด กล่าวคือ ครูคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
มากกว่าร้อยละ 90 ใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอน  ครูสอนตามเนื้อหาที่ปรากฎในหนังสือ
เรียนและให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน  โดยแบบฝึกหัดที่ปรากฏในหนังสือเรียนหรือคู่มือที่
ผลิตโดยส านักพิมพ์เอกชนนั้นส่วนใหญ่ยังเน้นการค านวณในเรื่องต่าง ๆ และเทคนิคในการท าโจทย์
แบบฝึกหัดให้ได้ระยะเวลาสั้ นเพ่ือเตรียมตัวสอบมากกว่า  ดังนั้นนักเรียนจึงขาดบริบทหรือ
สถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่
ส าคัญ  (ไมตรี  อินประสิทธิ์, 2546, น.2)  

จากการสังเกตชั้นเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2556 และจากการปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง  พบว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความเป็น
นามธรรมสูง ท าให้การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  การเรียนรู้ในสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมให้มีความเข้าใจลึกซึ้งตรงกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากส าหรับครูผู้สอนที่จะถ่ายทอด
ความรู้  และการจัดการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ของครูผู้สอนจะใช้วิธีสอนแบบบรรยายหรือการสอนแบบ
ถามตอบ เมื่อท าการสอนเนื้อหาเสร็จในเรื่องหนึ่ง ๆ ก็จะเน้นให้นักเรียนท าโจทย์แบบฝึกหัดซึ่งปัญหา
ที่เห็นได้จากการท าแบบฝึกหัดก็คือนักเรียนจะท าแบบฝึกหัดได้เฉพาะค าถามที่ถามไม่ซับซ้อน หรือ
ค าถามที่เคยได้ลองท ามาแล้ว  แต่เมื่อครูผู้สอนเปลี่ยนโจทย์ให้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจะเห็นว่า
นักเรียนไม่สามารถท าโจทย์ในข้อนั้นได้  จึงสรุปได้ว่านักเรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหาว่ามีความคิดรวบ
ยอดของเรื่องเป็นอย่างไร  อีกทั้งนักเรียนไม่ชอบคิดและแก้ปัญหา ซึ่งเกิดจากนักเรียนไม่ได้ถูกปลูกฝัง
ให้กล้าคิด กล้าท า เพราะกลัวผิด ครูสอนแบบบอกอย่างเดียว ท าให้นักเรียนฟังแล้วลอกตามโดยไม่คิด 
และครูมักสอนแบบถามตอบโดยให้พูดเติมค าตอบพร้อมกันทั้งชั้นท าให้นักเรียนบางคนไม่ได้
กระบวนการคิดจึงเกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล และสิ่งส าคัญที่สุดนักเรียนไม่สามารถประยุกต์
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เกิดจากการเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียว ไม่น าสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
จริง  

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
จะต้องเน้นให้นักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ซึ่งลักษณะของปัญหาจะต้องเป็น
ปัญหาที่ชวนให้นักเรียนคิด มีวิธีการที่หลากหลายในการหาค าตอบ และจะต้องเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน  เมื่อนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาก็จะเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่ง
นักเรียนสามารถพิจารณาแยกแยะความเหมือนความต่างของวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาในแต่ละวิธี  เข้าใจ
ถึงโครงสร้าง  และสามารถเชื่อมโยงความเหมือนความต่างเข้าด้วยกันแล้วสรุปเป็นความคิดความ
เข้าใจของตนเอง  ซึ่งวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมกับบริบท
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ดังกล่าว กล่าวคือการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด มีจุดประสงค์เพ่ือสนับสนุนทั้งกิจกรรมที่หลากหลาย
ของนักเรียนและการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กัน  นอกจากนี้ ทั้ง
กิจกรรมของนักเรียนและการคิดทางคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องบรรลุไปสู่ขอบเขตที่สมบูรณ์ที่สุด  และ
นักเรียนที่มีความสามารถน้อยก็ยังคงสนุกกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ตามความสามารถ ความสนใจ
และอารมณ์ของนักเรียนเอง  แนวคิดของวิธีการแบบเปิดถูกนิยามว่าเป็นการสอนในกิจกรรมต่าง  ๆ  
ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และนักเรียนที่ส่งเสริมวิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  
(Nohda. 1998 อ้างถึงใน ณิศรา สุทธิสังข์, 2555, น.30) 

จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าวิธีการแบบเปิดเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพราะวิธีการ
แบบเปิดเป็นวิธีการที่เน้นกระบวนการหาค าตอบมากกว่าค าตอบที่ได้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งจะข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถ และวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนเลือกน ามาใช้แก้ปัญหา เพราะฉะนั้นวิธีการแบบเปิดจะสามารถดึงเอา
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ออกมาจากนักเรียนได้มาก และน านักเรียนไปสู่การค้นพบ กฎ สูตร และ
หลักการทางคณิตศาสตร์ด้วยตัวนักเรียนเอง นั่นคือวิธีการแบบเปิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอีกด้วย กล่าวคือการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมทุกคนจึงสามารถลดปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนได้เพราะว่านักเรียน
ที่มีความสามารถสูงกว่าก็สามารถใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลายในการแก้ปัญหาส่วน
นักเรียนที่มีความสามารถด้อยกว่าก็ยังคงสนุกสนานกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ตามความสามารถ
ของตน  และครูเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้ที่คอยชี้แนะนักเรียนให้ใช้กระบวนการคิดในการหา
ความรู้  จนท าให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้วยตัวของนักเรียนเอง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนใช้วิธีการแบบเปิด 

2) เพ่ือศึกษาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังใช้วิธีการแบบเปิด 

3) เพ่ือศึกษาการพัฒนาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
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วิธีการวิจัย 
1) กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริม

ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Math Ability Programs: SMAP) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 29 คน ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1) แผนจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน 4 แผน  
2.2) แบบทดสอบวัดความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน 2 ชุด (ก่อนเรียนและหลังเรียน) 
2.3) แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
3) แบบแผนการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความเข้าใจเชิง

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  ซึ่งผู้วิจัยได้น าหลักการ และขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการตาม
แนวคิดของเคมมิส โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ขั้นวางแผน (Plan)  
เป็นขั้นตอนเตรียมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย

ดังนี้ 
1.1) ขั้นระบุปัญหาการวิจัย ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาที่

เกิดขึ้น  ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้จาการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนลงในแบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน
คณิตศาสตร์  

1.2) ขั้นศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เป็นขั้นที่ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้          
วิธีการแบบเปิด เพ่ือน าข้อมูลที่เชื่อถือได้มายืนยันว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดจะส่งผล
ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 

1.3) ขั้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้        
วิธีการแบบเปิด เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน 4 แผน แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  และ
แบบทดสอบความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 

N 
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1.4) ขั้นตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  แล้วน ามาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

2) ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
เป็นขั้นที่ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ โดยท าการสอนในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 4 แผน ซึ่งในขั้นนี้จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอนดังนี้ 

2.1) ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 
2.1.1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะใช้แบบทดสอบความเข้าใจเชิง

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอดของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด และครั้งที่ 2 เก็บข้อมูล
ความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบ
เปิด  

2.1.2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ของ
แต่ละแผน  โดยการบันทึกวีดิทัศน์  การแสดงแนวคิดของนักเรียนจากใบงาน  และการบันทึ ก
พฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออกถึงความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดลงในแบบบันทึกพฤติกรรม 

2.2) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้วิจัยน าผลจากที่ได้การเก็บรวบรวมข้อมูลมา
ท าการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถท าการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

2.2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลจากการท า
แบบทดสอบความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 

2.2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ และเขียนในรูปแบบการบรรยาย 

3) ขั้นสังเกต (Observe) 
เป็นขั้นสังเกตการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดในการพัฒนาความ

เข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนรู้ แล้ว
บันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  

4) ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 
เป็นขั้นที่ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้มาสะท้อนผลกับครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์

ที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ในครั้งต่อไป 
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ผลการวิจัย 

1) ผลการศึกษาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนใช้วิธีการแบบเปิด 

ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมา
ตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาปลายเปิด  ตามกรอบทฤษฎี APOS Theory  ซึ่งผลที่ได้ดังแสดงในตารางที ่1 

 

ตารางที ่1 ร้อยละนักเรียนของระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ก่อนจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

 

ระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 

ไม่มีความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอด 

ระดับการจัดกระท้า ระดับกระบวนการ ระดับวัตถุ 

3 
( 10.34% ) 

22 
( 75.86%) 

4 
( 13.80% ) 

0 
( 0% ) 

เมื่อพิจารณาระดับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแยกตามสถานการณ์ปัญหา 
ซึ่งได้แสดงรายละเอียดดังตาราง 2 
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ตารางที ่2 ร้อยละนักเรียนของระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ก่อนจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แยกตามสถานการณ์ปัญหา 

 

ระดับความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์ 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 1 เร่ือง

การแจกแจง
ความถี่ของข้อมูล 

สถานการณ์ปัญหา
ที่ 2 เร่ืองการวัดค่า
กลางของข้อมูล 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 3 
เร่ืองการวัด
ต้าแหน่งของ

ข้อมูล 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 4 เร่ือง 

การวัดการ
กระจายของ

ข้อมูล 
ไม่มีความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอด 

6 
( 20.69% ) 

16 
( 55.17% ) 

7 
( 24.14% ) 

11 
( 37.93% ) 

ระดับการจัดกระท า 
6 

( 20.69% ) 
13 

( 44.83% ) 
13 

( 44.83% ) 
13 

( 44.83% ) 

ระดับกระบวนการ 
17 

( 58.62% ) 
0 

( 0% ) 
9 

( 31.03%) 
2 

( 6.90%) 

ระดับวตัถุ 
0 

( 0% ) 
0 

( 0% ) 
0 

( 0% ) 
3 

( 10.34% ) 

2) ผลการศึกษาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาปลายเปิดของนักเรียน ขณะจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 

ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการแจกแจงความถี่ของข้อมูล นักเรียนมีระดับความเข้าใจ
เชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ 2 คือ ระดับกระบวนการ เพราะนักเรียนสามารถ
พัฒนาความเข้าใจระดับการจัดกระท าหรือการคิดค านวณหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถที่จะใช้ความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องมาสร้างความหมายที่ได้การค านวณได้ซึ่งนักเรียนได้อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหา
ของตัวเอง ดังนี้ “การสร้างตารางแจกแจงความถี่ และฮิสโทแกรมอาจท าให้ไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลที่มี
อยู่มีค่าใดบ้าง เนื่องจากได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นช่วง ๆ ซึ่งแต่ละช่วงแทนค่าที่เป็นไปได้ชุดใหม่ให้เห็น
ภาพคร่าว ๆ ว่า ข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีมากหรือน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลกลุ่มอ่ืน ๆ 
เพราะฉะนั้นจึงควรน าเสนอข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวด้วยแผนภาพต้น -ใบ” ดังแสดง
ในภาพที ่1 
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ภาพที่ 1 (ต่อ) 

 

ภาพที ่1 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนท่ีมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับ
กระบวนการ  จากใบกิจกรรมปญัหาปลายเปิด เรื่องการแจกแจงความถี่ของข้อมูล 

ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์อยู่ทั้ งสองระดับคือ ในระดับที่  1  คือระดับการจัดกระท า  เพราะนักเรียนจะมี
ความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขั้นตอนการคิดค านวณที่โจทย์ก าหนดให้ได้ ซึ่งนักเรียนได้
อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองดังนี้ “ในห้องเรียนที่ 1 และ ห้องเรียนที่ 2 ควรใช้ค่าเฉลี่ย
เลขคณิตเป็นตัวแทนของค่ากลางเพราะคะแนนเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และห้องเรียนที่ 3 ข้อมูลเป็น
เกรดซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เพราะฉะนั้นควรใช้ฐานนิยมเป็นค่ากลางของข้อมูล” ตัวอย่างดังแสดง
ในภาพที่ 2  และในระดับที่ 2 คือ ระดับกระบวนการ  เพราะนักเรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจ
ระดับการจัดกระท าหรือการคิดค านวณหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถที่จะใช้ความรู้ความเข้าใจที่
เกี่ยวข้องมาสร้างความหมายที่ได้การค านวณได้ ซึ่งนักเรียนได้อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาของ
ตัวเอง ดังนี้ “ในห้องเรียนที่ 1  คะแนนมีการกระจายของข้อมูลน้อยเพราะฉะนั้นค่ากลางที่ควรใช้คือ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ห้องเรียนที่ 2 คะแนนของนักเรียนคนที่ 10 และนักเรียนคนที่ 11 มีคะแนนห่างกัน
มาก ค่ากลางจึงไม่ควรใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ควรใช้มัธยฐานเหมาะสมกว่า และห้องเรียนที่ 3 ข้อมูลเป็น
เกรดซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เพราะฉะนั้นควรใช้ฐานนิยมเป็นค่ากลางของข้อมูล” ดังแสดงในภาพที ่3 
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ภาพที ่2 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนท่ีมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ใน ระดับการจดั
กระท า จากใบกิจกรรมปัญหาปลายเปิด เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล 

 

ภาพที ่3 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนท่ีมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดัง
กระบวนการ จากใบกิจกรรมปัญหาปลายเปิด เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล 
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ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการวัดต าแหน่งของข้อมูล นักเรียนมีระดับความเข้าใจ
เชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ 2 คือระดับกระบวนการ เพราะนักเรียนสามารถ
พัฒนาความเข้าใจระดับการจัดกระท าหรือการคิดค านวณหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถที่จะใช้ความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องมาสร้างความหมายที่ได้การค านวณได้  ซึ่งนักเรียนได้อธิบายแนวคิดในการ
แก้ปัญหาของตัวเองดังนี้ “เปลี่ยนต าแหน่งของทั้ง 5 คน ให้อยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นไทล์ คือ ณเดช 
อยู่ในต าแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3.25 เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นไทล์โดยการเทียบ ถ้า 4 ต าแหน่ง อยู่
ต าแหน่งที่ 3.25 เพราะฉะนั้น 100 ต าแหน่ง จะอยู่ต าแหน่งที่  3.25 100

81.25
4


  นั่นคือ คะแนน ณเดช 

อยู่ตรงต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 81.25 มาริโอ้อยู่ตรงต าแหน่งเดไซล์ที่ 7.85 เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ
เปอร์เซ็นไทล์โดยการเทียบ ถ้า 10 ต าแหน่ง อยู่ต าแหน่งที่ 7.85 เพราะฉะนั้น 100 ต าแหน่ง จะอยู่
ต าแหน่งที่ 7.85 100

78.5
10


  นั่นคือ คะแนนมาริโอ้อยู่ตรงต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 78.5 ญาญ่าอยู่ตรง

ต าแหน่งที่ 28,000  จาก 120,000 คน เมื่อเรียงจากมากไปน้อย แต่เมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ญาญ่าจะ
อยู่ตรงต าแหน่งที่ 120,000 – 28,000 = 92,000 เพราะฉะนั้นเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นไทล์โดย
การเทียบ ถ้า 120,000 ต าแหน่ง อยู่ต าแหน่งที่ 92,000  เพราะฉะนั้น 100 ต าแหน่ง จะอยู่ต าแหน่งที่ 
92,000 100

76.67
120,000


  นั่นคือคะแนนญาญ่าอยู่ตรงต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 76.67 เนื่องจากชัปปุยส์

ต าแหน่งอยู่กึ่งกลางระหว่างณเดชและมาริโอ้  เพราะฉะนั้นชัปปุยส์อยู่ตรงต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่  
31.25 78.5

79.875
2


  ส่วนเจมส์จิรายุโจทย์บอกเป็นเปอร์เซ็นไทล์มาแล้ว นั่นคือ เจมส์จิรายุอยู่ตรง

ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ดังนั้นล าดับคะแนนทั้ง 5 คน โดยเรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดได้ดังนี้  
เจมส์จิรายุ ญาญ่า มาริโอ้ ชัปปุยส์  และณเดช” ดังแสดงในภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนท่ีมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับ
กระบวนการ จากใบกิจกรรมปัญหาปลายเปิด เรื่องการวัดต าแหน่งของข้อมูล 

ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 นักเรียนมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ 3 คือระดับวัตถุ  เพราะนักเรียนเกิดการเข้าใจกระบวนการหลาย ๆ 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกันถูกน ามาเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม กลายเป็นโครงสร้างทางปัญญาสามารถ
น าไปใช้สร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นหรือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ได้ ซึ่งนักเรียนได้อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาของตัวเอง ดังนี้ “ข้อที่ 1 โจทย์ให้หาการกระจายของ
แต่ละห้องโดยไม่ได้น าการกระจายทั้งสองมาเปรียบเทียบกันจึงใช้วิธีการวัดการกระจายสัมบูรณ์ ซึ่งได้
ใช้ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ ซึ่งได้ว่าห้อง A มีส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์เท่ากับ 2.25 คะแนน และห้อง B 
มีส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์เท่ากับ 3 คะแนน ส่วนโจทย์ในข้อที่ 2 โจทย์ให้หาว่าห้องไหนมีการกระจาย
ของข้อมูลมากกว่ากันจึงใช้วิธีการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์ ประกอบด้วย 4 ชนิดคือ  สัมประสิทธิ์
พิสัย  สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์  และสัมประสิทธิ์การแปร
ผัน  ซึ่งได้หาทุกชนิดของการวัดการกระจายสัมพัทธ์ พบว่า  สัมประสิทธิ์พิสัย  สัมประสิทธิ์ส่วน
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เบี่ยงเบนเฉลี่ย  และสัมประสิทธิ์การแปรผัน  ห้อง A จะมากกว่าห้อง B แต่สัมประสิทธิ์ส่วน
เบี่ยงเบนควอร์ไทล์ ห้องฺ B จะมากกว่าห้อง A แต่เมื่อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือได้สังเกตว่าห้องเรียน 
A คะแนนของนักเรียนคนที่ได้มากสุดและคนที่ได้น้อยสุดห่างจากกลุ่มเพราะฉะนั้นส่งผลให้ค่าเฉลี่ย
เลขคณิตเป็นค่ากลางที่ไม่ดี  นั่นคือการค านวณการวัดการกระจายสัมพัทธ์ได้แก่ สัมประสิทธิ์ส่วน
เบี่ยงเบนเฉลี่ย  และสัมประสิทธิ์การแปรผัน  จึงไม่น่าเชื่อถือได้เพราะสูตรในการค านวณมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตมาเก่ียวข้อง  ส่วนสัมประสิทธิ์พิสัยยิ่งไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าข้อมูลที่ใช้ในการค านวณเพียงสองตัว
คือค่ามากสุดและค่าน้อยสุดซึ่งเป็นค่าที่ผิดปกติห่างจากกลุ่ม  ดังนั้นจึงควรใช้สัมประสิทธิ์ส่วน
เบี่ยงเบนควอร์ไทล์เหมาะสมกว่า  โจทย์ในข้อที่ 3 ณเดช ควรเลือกห้อง A เพราะการกระจายของ
คะแนนใกล้เคียงกัน อนุมานได้ว่านักเรียนในห้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ” ดังแสดงในภาพที ่5   

 
ภาพที ่5 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนท่ีมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับวัตถุ จาก

ใบกิจกรรมปญัหาปลายเปดิ เรื่องการวัดการกระจายของข้อมูล 
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3) ผลการศึกษาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังใช้วิธีการแบบเปิด 

ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์หลังเรียนมา
ตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาปลายเปิด  ตามกรอบทฤษฎี APOS Theory  ซึ่งผลที่ได้ดังแสดงในตารางที ่3 

ตารางที ่3 ร้อยละนักเรียนของระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หลังจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

 

ระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 

ไม่มีความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอด 

ระดับการจัดกระท้า ระดับกระบวนการ ระดับวัตถุ 

0 
( 0% ) 

0 
( 0%) 

27 
( 93.10% ) 

2 
( 6.90% ) 

เมื่อพิจารณาระดับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแยกตามสถานการณ์ปัญหา 
ซึ่งได้แสดงรายละเอียดดังตารางmuj 4 

ตารางที ่4 ร้อยละนักเรียนของระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หลังจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แยกตามสถานการณ์ปัญหา 

 

ระดับความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์ 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 1 เร่ือง

การแจกแจง
ความถี่ของข้อมูล 

สถานการณ์ปัญหา
ที่ 2 เร่ืองการวัดค่า
กลางของข้อมูล 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 3 
เร่ืองการวัด
ต้าแหน่งของ

ข้อมูล 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 4 เร่ือง 

การวัดการ
กระจายของ

ข้อมูล 
ไม่มีความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอด 

0 
( 0% ) 

0 
( 0% ) 

0 
( 0% ) 

0 
( 0% ) 

ระดับการจัดกระท า 
1 

( 3.45% ) 
21 

( 72.41% )  
0 

( 0% ) 
0 

( 0% ) 

ระดับกระบวนการ 
26 

( 89.65% ) 
7 

( 24.14% ) 
29 

( 100%) 
0 

( 0%) 

ระดับวตัถุ 
2 

( 6.90% ) 
1 

( 3.45% ) 
0 

( 0% ) 
29 

( 100% ) 
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4) ผลศึกษาการพัฒนาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 

ผลจากการศึกษาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด สามารถน ามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงการพัฒนาระดับความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งมีผลปรากฏดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละนักเรียนของระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์ 
ผลจากการศึกษาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง

จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด สามารถน ามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงการพัฒนาระดับความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยแยกตามสถานการณ์ปัญหา ซึ่งมีผลปรากฏดังภาพที ่
7 , 8 , 9 และ 10  

 
ภาพที่ 7 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละนักเรียนของระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ปัญหาที่ 1 
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ภาพที่ 8 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละนักเรียนของระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ปัญหาที่ 2  

 
ภาพ 9 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละนักเรียนของระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ปัญหาที่ 3  

 
ภาพ 10 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละนักเรียนของระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ปัญหาที่ 4 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดโดยใช้วิธีการแบบ

เปิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1) ระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 ก่อนใช้วิธีการแบบเปิด พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่มีความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ทั้งชั้นเรียนจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34  นักเรียนมีระดับความเข้าใจ เชิง
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับการจัดกระท าจ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.86 และ
นักเรียนมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับกระบวนการจ านวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.80   

2) ระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 หลังใช้วิธีการแบบเปิด พบว่านักเรียนมีระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ใน
ระดับกระบวนการจ านวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.10 และนักเรียนมีระดับความเข้าใจเชิงความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับวัตถุจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 

3) การพัฒนาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด พบว่า นักเรียนโดยส่วนใหญ่มีการพัฒนา
ระดับความความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดคณิตศาสตร์จากระดับการจัดกระท ากลายเป็นความ
เข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับกระบวนการ 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์โดยใช้

วิธีการแบบเปิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายผลดังนี้ 
1) ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด พบว่า  นักเรียนมีอิสระในการ

คิด  มีความกระตือรือร้นในการท างาน  รู้จักท างานร่วมกัน  กล้าแสดงออก  และสามารถเชื่อมโยง
เรื่องราวในชีวิตประจ าวันมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ โนดะ  (Nohda. 1998 อ้างถึงใน 
ณิศรา สุทธิสังข์, 2555, น.30) ที่กล่าวว่า จุดประสงค์ของการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด เพ่ือ
สนับสนุนทั้งกิจกรรมที่หลากหลายของนักเรียนและการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการ
แก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ทั้งกิจกรรมของนักเรียนและการคิดทางคณิตศาสตร์จ าเป็นต้อง
บรรลุไปสู่ขอบเขตที่สมบูรณ์ที่สุด และนักเรียนที่มีความสามารถน้อยกว่าก็ยังคงสนุกกับกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ตามความสามารถ ความสนใจและอารมณ์ของนักเรียนเอง แนวคิดของวิธีการแบบเปิดถูก
นิยามว่าเป็นการสอนใจกิจกรรมต่าง ๆ ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และนักเรียนที่ส่งเสริม
วิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ซึ่งวิธีการแบบเปิดประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 การน าเสนอสถานการณ์ปัญหา เป็นขั้นที่ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาบน
กระดานและอธิบายสถานการณ์ปัญหาให้กับนักเรียน ปัญหาที่ใช้จะเป็นปัญหาปลายเปิด ซึ่งเป็น
ปัญหาที่มีความหลากหลายของค าตอบและนักเรียนสามารถแสดงวิธีการหาค าตอบได้อย่าง
หลากหลาย ปัญหาปลายเปิดจะกระตุ้น ส่งเสริมความสนใจและท าให้นักเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันสามารถแก้ปัญหาได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองและสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2546) ที่กล่าวว่า ปัญหาปลายเปิด  เปิดโอกาสให้
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะนักเรียนสามารถสร้างปัญหาของตนได้จาก
สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่ก าหนดให้  และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถมีประสบการณ์ที่
ยาวนานในการแก้ปัญหาในแต่ละครั้งได้   

ขั้นที่ 2 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนลงมือแก้สถานการณ์ปัญหาลง
ในใบกิจกรรมปัญหาปลายเปิด นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนักเรียนใช้วิธีการต่าง ๆ ในการ
คิดเพ่ือหาค าตอบโดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์เดิมของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Piaget 
(Piaget. 1983 อ้างถึงใน สิริณัฏฐ์ ประจิมทิศ, 2553, น.14)  กล่าวว่าบุคคลจะสร้างองค์ความรู้หรือมี
ความเข้าใจในความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการเฉพาะของแต่ละบุคคล  โดยการ
น าเอาความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายหรือความเข้าใจกับประสบการใหม่ที่ก าลัง
เผชิญอยู่ 

ขั้นที่ 3 อภิปรายทั้งชั้นเรียน เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาอธิบายแนวคิดของ
ตนเองให้เพ่ือนฟัง โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนในชั้นเรียนได้ซักถามในข้อสงสัยของตัวเองแก่ ผู้น าเสนอ
หน้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนได้อธิบายแนวคิดในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย ซึ่งแนวคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดในชั้นเรียนมีอย่างหลากหลาย  

ขั้นที่ 4 สรุปเชื่องโยงแนวคิด เป็นขั้นที่ครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน  และท า
ให้นักเรียนเกิดแนวคิดความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบทเรียนที่ต้องการให้
เกิดขึ้นกับนักเรียน  รวมถึงส่งผลให้นักเรียนตระหนักถึงวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาที่น ามาสู่
โครงสร้างทางปัญญา  

ในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 สอดคล้องกับ ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจของ Hiebert และ 
Carpenter (สิริณัฏฐ์ ประจิมทิศ. 2553 : 15 ; อ้างอิงจาก Hiebert and Carpenter. 1992)  กล่าว
ว่าความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของแต่ละบุคคล  แต่ละ
บุคคลจะเข้าใจในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ก็ต่อเมื่อแนวคิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความรู้ทาง
คณิตศาสตร์(Network/Schema  of  Mathematical  Knowledge) โดยเชื่อมกระบวนการที่
เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กัน  แต่อย่างไรก็ตาม Crowley ได้ให้ข้อสังเกตว่าความมากหรือน้อยของ
กระบวนการที่เชื่อมโยงอยู่ในโครงสร้างของความรู้นั้นไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงการที่บุคคลนั้นจะมีความ



 
 

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

807 
 

เข้าใจในความคิดรวบยอดหรือประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาที่เผชิญ  แต่
ความเข้าใจในความคิดรวบยอดหรือความส าเร็จในการแก้ปัญหานั้นจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการเชื่อมโยงมากกว่า 

2) ผลการศึกษาการพัฒนาระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด พบว่า ในการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ นักเรียนใช้ความเข้าใจในระดับการจัดกระท าและระดับกระบวนการที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาในกระบวนการแก้ปัญหา  แต่ในบางสถานการณ์ปัญหา
นักเรียนมีความเข้าใจในระดับการจัดกระท าและระดับกระบวนการไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา
นักเรียนจะต้องสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหา
จึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปผลการวิจัยของ Heingraj (2003) ที่
กล่าวถึงความจ าเป็นที่นักเรียนจะต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันใน
สถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้  นักเรียนจึงจะสามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหานั้นได้  ซึ่งส่วน
ใหญ่พบว่านักเรียนมีการพัฒนาระดับความความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดคณิตศาสตร์จากระดับการ
จัดกระท ากลายเป็นความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดับกระบวนการ  เนื่องจาก
นักเรียนคนไหนมีการน าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีที่ง่ายเหมาะสม และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ  จะส่งผลให้นักเรียนคนอ่ืนน าวิธีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ด้วย ดังนั้นความสามารถใน
การเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน  จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแนวคิดเชิง
นามธรรม  ซึ่งได้สอดคล้องกับ Bruner (Bruner. 1961 อ้างถึงใน สุวิมล  แซ่เตียว, 2554, น.78) ที่
กล่าวว่า เด็กจะเกิดความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด (Concept) หากเขาสามารถถ่ายโยง
ความรู้ความเข้าใจทุกสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่ภาพและสัญลักษณ์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1) ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดทาง

คณิตศาสตร์เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาปลายเปิดที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัด
ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มและน าเสนอปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคย เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง  มี
วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน มีค าตอบและแนวทางที่หลากหลาย ซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด
แก้ปัญหาร่วมกัน  นักเรียนสามารถอยู่กับปัญหาได้นาน  นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์และได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันอย่างมีความหมาย 
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2) ควรให้เวลาในขั้นที่ 2 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้คิดวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างหลากหลายมากท่ีสุด และในขั้นที่ 3 อภิปรายทั้งชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนในชั้นเรียนได้ออกมา
น าเสนอแนวคิดของตนเองครบทุกแนวคิดที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกัน
และกัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย ควรสร้างข้อค าถามของปัญหาปลายเปิดให้มี

ลักษณะกระบวนการเปิดเท่านั้น เพราะถ้าปัญหาปลายเปิดมีค าตอบที่เปิดแล้วบางค าตอบที่ดีจะ
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการสร้างแบบทดสอบสามารถวัดระดับความเข้าใจเชิงความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ได้ยาก 

2) สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดควรสร้างร่วมกันกับคณะครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน 
จะท าให้ปัญหาปลายเปิดตรงตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่ต้องการ 

3) ใบกิจกรรมปัญหาปลายเปิดควรมีรูปภาพประกอบหรือเป็นสถานการณ์ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจโจทย์ปัญหาปลายเปิดได้ดียิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร และอาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่
คอยช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์อารี โชติพืช อาจารย์เสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์ และอาจารย์                                        
ดร. กฤติกา อินใหม่  อาจารย์โรงเรียนพัทลุง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และได้กรุณาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ค าแนะน าในการสร้าง
เครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่สนับสนุนทุน
ในการวิจัย 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการ
ตั้งค้าถาม 

Improving students’ learning achievement by learning cycle and 
questioning technique 

อัจจิมา หมื่นคลิ้ง1 อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์2 และนพเก้า ณ พัทลุง3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม 2) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน 
แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่อง มือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จ านวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยา เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 2 ชุด เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ก่อนเรียน
และหลังเรียนฉบับละ 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วัฏ
จักรการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 83 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือร้อยละ 70 
 

ค้าส้าคัญ : วัฎจักรการเรียนรู้, เทคนิคการตั้งค าถาม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

The objectives of this research were: 1) to study learning achievement in 
biology of Mathayomsuksa 6 students taught with learning cycle and questioning 
technique; 2) to compare learning achievement in biology of Mathayomsuksa 6 
students before and after learning with learning cycle and questioning technique. 
Research sample comprised of 30 students in studied Biology in the second semester 
of the academic years 2014 at Phatthalungschool, Phatthalung province. The 
research was pre-experimental with one group pretest – posttest design. The 
instruments for the study consisted of: 1) 9 teaching plans of “Inheritance” based on 
learning cycle and questioning technique; 2) a 30 item-multiple choice of pre-test (4 
choices) and a parallel 30 item-multiple choice post-test. The data collected were 
analyzed with mean and standard deviation. Results indicated that mean post test 
scores of achievement in Biology of students taught by learning cycle and 
questioning technique was 83 percent. This mean was higher than pretest scores and 
the criterion set that was 70 percent 

Keywords : learning cycle, questioning technique, learning achievement 

 
บทน้า 

แม้ว่าการปฏิรูปวิธีการเรียนรู้เป็นประเด็นส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 
แต่การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นยังเน้นการป้อนเนื้อหา จึงเป็นการยากที่จะก่อให้เกิดปัญญาในตัว
นักเรียน (สุนทร โสตถิพันธุ์, 2545, น.1) มังซิงค์ (Mungsing, 1993, น.168 – 179) กล่าวว่าวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจต่อเนื้อหาหรือมโนทัศน์ในเรื่องนั้น ๆ 
แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนากระบวนการ
ทางสติปัญญาและการเรียนรู้ของนักเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีแนวคิดทางชีววิทยาหลายแนวคิดที่เป็นเรื่องยาก
ในการท าความเข้าใจและเป็นปัญหาส าหรับครูและนักเรียนในการเรียนการสอน โดย พจนา มะกรูดอินทร์
นฤมล ยุตาคม และพัฒนีจันทรโรทัย (2552, น.197) ได้ศึกษาการรับรู้ของครูประจ าการวิทยาศาสตร์
ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ต่อ
การเรียนการสอนชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่าพันธุศาสตร์เป็นเนื้อหา
ที่มีความยากมากท่ีสุดในการสอนชีววิทยา สาเหตุที่ท าให้พันธุศาสตร์เป็นวิชาที่ยากเนื่องจากเนื้อหามี
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ความซับซ้อนและเป็นนามธรรม มีศัพท์เฉพาะจ านวนมาก ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์อีกทั้งมีการ
เชื่อมโยงกับแนวคิดอ่ืน ๆ ในชีววิทยา (พจนา มะกรูดอินทร์ และคณะ, 2552, น.196 ; Cavallo, 
1996, pp.626 ; Dogru – Atay. And Tekkaya, 2008, pp.260 ; Williams and Manokore, 
2012, pp.2) ซึ่งความเข้าใจแนวคิดทางพันธุศาสตร์นั้นนักเรียนต้องคิดในเชิงนามธรรมและมี
ความสามารถในการให้เหตุผลแบบอุปนัย – นิรนัย (Baker and Lawson, 2001, pp.666) อย่างไรก็
ตามแม้จะมีรายงานถึงความยาก อุปสรรคและปัญหาของการสอนพันธุศาสตร์แต่ครูผู้สอนชีววิทยายัง
มีความเห็นที่ตรงกันว่าพันธุศาสตร์เป็นมโนทัศน์ที่จ าเป็นต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา (Banet and Ayuso, 1999, pp.313) 

อาจาจา (Ajaja, 2013, pp.1) กล่าวว่าปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักเรียนให้ความสนใจต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์น้อยคือวิธีการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนใช้ในห้องเรียน ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ศึกษา
จึงได้มีการเสนอวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไว้หลายรูปแบบ วัฏจักรการเรียนรู้ ( learning 
cycle) เป็นวิธีการสอนแบบสืบเสาะรูปแบบหนึ่ง พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ในอเมริกา (Hanuscin and Lee, 2008, pp.51) วัฏจักรการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนคือ ขั้นการส ารวจ (exploration) ขั้นการสร้างมโนมติ (term introduction) และขั้นการน า
มโนมติไปประยุกต์ใช้ (concept application) ซึ่งวัฏจักรการเรียนรู้พัฒนามาจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญาของเพียเจต์ โดยเฉพาะกระบวนการทางสติปัญญา ในกระบวนการซึมซับหรือการดูดซึม 
(assimilation) และการปรับและจัดระบบ (accommodation) (Abraham, 1986, pp.122) การ
เรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้จะท าให้นักเรียนเกิดการคิด การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นล าดับ
ขั้นต่อเนื่องกันจนครบวงจร นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยวัฏจักรการเรียนรู้จึงมีโอกาสได้คิด
ให้เหตุผลซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการและวิธีการคิดของนักวิทยาศาสตร์ (Lawson, 2001, pp.166) 

นอกเหนือจากวิธีการที่สอนซึ่งส่งผลต่อความสนใจและการเรียนรู้ของนักเรียน ชิน 
(Chin, 2007, pp.815–816) กล่าวว่า การใช้ค าถามเป็นองค์ประกอบส าคัญที่พบในทุกห้องเรียน 
ประเภทและวิธีการถามค าถามของครูผู้สอนนั้นส่งผลต่อกระบวนการคิดในการสร้างมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ค าถามสามารถกระตุ้นการคิดของนักเรียนและสะท้อนผลมายังครูผู้สอนว่า
นักเรียนมีความเข้าใจต่อเนื้อหานั้นอย่างไร การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามจึงเป็นการ
พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน การถามค าถามลักษณะต่างๆซึ่งเป็นค าถามที่ดีสามารถพัฒนาให้
นักเรียนมีความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์หรือประเมินค่าเพ่ือตอบค าถามเหล่ านั้น 
(สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2546, pp.74) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าวัฏจักรเรียนรู้และเทคนิคการตั้งค าถาม มาใช้ในการเรียนการสอน
ชีววิทยาในเนื้อหาเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม 
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อน

เรียนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรเรียนรู้ร่วมกับ
เทคนิคการตั้งค าถามมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาสูงกว่าร้อยละ 70 

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรเรียนรู้ร่วมกับ
เทคนิคการตั้งค าถามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีการวิจัย 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรี ยนพัทลุง ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการกับกลุ่มประชากร
ทั้งหมด 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม หน่วย

การเรียนรู้เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จ านวน 9 แผน  
ซึ่งขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการ

ตั้งค าถามครูผู้สอนมีบทบาทในการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นการคิด เป็นผู้ให้ความเหลือเพ่ือให้นักเรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การตั้งค าถามตามรูปแบบของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 4 ระดับ
คือ ความรู้/ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ ซึ่งมีขั้นตอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 3 ขั้น 
ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 การส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นที่ผู้สอนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดภาวะอสมดุล โดยให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ครูก าหนดขึ้น นักเรียนด าเนินการ
ตรวจสอบ สืบค้นและลงมือปฏิบัติ เช่น การสังเกต การทดลอง การรวบรวมข้อมูล เป็นต้น การใช้
เทคนิคการตั้งค าถามของผู้สอนในการประเมินความรู้ของนักเรียนว่ามีความรู้เดิมที่สัมพันธ์กับ
สถานการณ์ที่ก าลังศึกษาและและใช้ค าถามในการกระตุ้นให้นักเรียนเริ่มจัดระบบโครงสร้างความคิด
ของตนเองใหม่เพ่ือที่จะน าไปสู่ขั้นต่อไปของวัฏจักรการเรียนรู้ 
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    ขั้นที่ 2 การสร้างมโนทัศน์ (Concept Introduction) ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นความสัม พันธ์ของข้อมูลกับ
แนวคิดที่ผู้สอนจะอธิบาย ผู้สอนอธิบายค าศัพท์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม
โดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการสรุปผลที่ได้จากการศึกษาปรากฏการณ์และเชื่อมโยงเข้า
กับผลที่ได้จากการส ารวจ ผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งค าถามในการกระตุ้นให้นักเรียนอธิบายความรู้ที่ได้
จากการส ารวจและค้นหา 

    ขั้นที่ 3 การน ามโนทัศน์ไปใช้ (Concept Application) ผู้สอนมีบทบาทในการ
ก าหนดสถานการณ์เพ่ือให้นักเรียนน ามโนทัศน์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา อธิบาย หรือ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งค าถามในการกระตุ้นให้นักเรียนคิดแสดงความ
คิดเห็นหรืออธิบายความรู้และใช้ค าถามในการประเมินความรู้ของนักเรียน 

2.2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 2 ชุด เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ก่อนเรียน และหลังเรียนฉบับละ 30 ข้อ 

3) วิธีด้าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล 
ทดสอบความรู้ก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาฉบับก่อน

เรียน จากนั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้และทดสอบวัดความรู้หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยาฉบับหลังเรียน 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอตามล าดับ ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย(µ) และค่าเฉลี่ยร้อยละ (µ ร้อยละ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา

หลังการจัดการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม 

คะแนน µ* µ ร้อยละ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา 24.9 83 
คะแนนเตม็ 30 คะแนน   
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จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการ

เรียนรู้รวมกับเทคนิคการตั้งค าถามมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาเท่ากับ 24.9 จาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับ

เกณฑ์การประเมินของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.25) จัดอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสามารถ

อยู่ในระดับดี  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อน

เรียนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามปรากฏดัง

ตารางที่ 2 

 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดย

ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม  

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

คะแนนเต็ม ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่าง 
µ 

 

µ 
 

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

1. ความรู้ความจ า 7 2.27 1.05 6.70 0.53 4.43 63.29 
 2. ความเข้าใจ 7 3.2 1.37 6.03 1 2.83 35.38 
 3. การน าไปใช้ 8 2.27 0.31 6.07 1.44 3.80 54.29 
 4. การวิเคราะห ์ 8 3.8 2.02 6.1 1.27 2.30 32.86 

รวม 30 11.63 3.5 24.9 3.47 13.27 44.23 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการ

เรียนรู้รวมกับเทคนิคการตั้งค าถามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนเท่ากับ 11.63 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนเท่ากับ 24.9 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีผลต่างของ

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.27 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.23 
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาแต่ละด้านพบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้รวมกับเทคนิคการตั้งค าถามมีผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกด้าน และเม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้รวมกับเทคนิคการตั้งค าถามใน
ด้านความรู้ความจ าและด้านความเข้าใจซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากันคือ 7 คะแนน พบว่านักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาด้านความรู้ความจ า (µ = 6.70  = 0.53) สูงกว่าด้านความ
เข้าใจ (µ = 6.03  = 1) ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาด้านการน าไปใช้และการ
วิเคราะห์ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากันคือ 8 คะแนน พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา ด้านการวิเคราะห์ (µ = 6.1  = 1.27) สูงกว่าด้านการน าไปใช้(µ = 6.07  = 1.44) เมื่อ
เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า 
ผลต่างของคะแนนสูงสุดคือด้านความรู้ความจ า มีค่าเท่ากับ 4.43 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.29 
อันดับสองคือ ด้านการน าไปใช้ มีค่าเท่ากับ 3.80 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.29 และมีผลต่างของคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการวิเคราะห์ โดยมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
32.86 

จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาแสดงให้เห็นว่าการเรียน
การสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาของนักเรียนได้ดี โดยเฉพาะด้านความรู้ความจ าซึ่งมีผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนสูงสุด แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์
ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมให้กับนักเรียน ซึ่งจากกิจกรรมการเรียนการสอนในทุก ๆ ครั้งท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนพันธุศาสตร์จึงส่งผลต่อการจดจ ามโนทัศน์ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความจ ามีผลต่างมากที่สุดเมื่อ ในขณะที่ด้านการวิเคราะห์มีผลต่างของคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนต่ าสุดทั้งนี้อาจเกิดจากอุปสรรคในเรื่องของระยะเวลาในการเรียนการสอนและ
เนื้อหาทางพันธุศาสตร์ยังมีความซ บซ้อนอยู่มาก ท าให้นักเรียนบางส่วนยังมีผลสัมฤทธิ์ด้านการคิด
วิเคราะห์ไม่ดีเท่าท่ีควร  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของโดกรูว์อเทย์ และเทคเคยา (Dogru-Atay 
and Tekkaya, 2008, pp.271–274) และเกรียงไกร อภัยวงศ์ (2548, น.77–79) ซึ่งพบว่าการสอน
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าวิธีการสอนแบบบรรยายทั้งนี้
เนื่องจากวัฏจักรการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถาม สร้างสมมติฐาน ออกแบบการทดสอบ
สมมติฐาน และวิจารณ์ผลการศึกษา ซึ่งส่งเสริมความสามารถในการใช้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ของวิชา
พันธุศาสตร์ (Lawson, 2001, pp.165-169) 
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การเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ส ารวจตรวจสอบหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ น าเสนอแนวคิดของตนเองต่อเพ่ือนร่วมชั้น ซึ่ง เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ของเพีย เจต์คือนักเรียนจะเกิดกระบวนการ
ซึมซับ (assimilation) ในขั้นการส ารวจและค้นหา (exploration) โดยการส ารวจหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์จากสถาณการณ์หรือการทดลองที่ครูก าหนดขึ้นและได้ใช้ความรู้เดิมในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ ในขั้นที่ 2 ของวัฏจักรการเรียนรู้นักเรียนจะเกิดกระบวนการปรับโครงสร้างทาง
ความคิด (accommodation) ซึ่งจะเป็นการปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากัน
อย่างเป็นระบบ และในขั้นสุดท้ายการน ามโนทัศน์ไปใช้ (concept application) นักเรียนจะประยุกต์ใช้
แนวคิดที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท าให้เกิดการจัดระบบ (organization) ซ่ึงจะเกิดการจัด
พฤติกรรมและความคิดให้เป็นระบบมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นกลุ่มพวกเกิดเป็นโครงสร้างทาง
ความคิดใหม่ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงสร้างทางความคิดดังกล่าวจะถูกน าไปใช้
ในการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ต่อไป นอกจากนี้การเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้จะท าให้
นักเรียนมีบทบาทในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้นและพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
(Marek, 2008, pp.63-69) ซึ่งการคิดเป็นนามธรรมและความสามารถในการให้เหตุผลเป็นอีกปัจจัย
ส าคัญนักเรียนที่ท าให้นักเรียนเข้าใจมโนทัศน์ทางพันธุศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้ น (Knippels et al, 2005, 
pp.108-112) ประกอบกับการใช้เทคนิคการตั้งค าถามซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในทุกขั้นของวัฏจักรการ
เรียนรู้เพื่อช่วยในการกระตุ้นให้นักเรียนคิดและสะท้อนความเข้าใจของนักเรียนมายังครูผู้สอน (Chin, 
2007,  pp.815–843) 

ผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถามมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือร้อยละ 70 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ใช้วัฏจักรเรียนรู้
ร่วมกับเทคนิคการตั้งค าถาม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
เนื่องจากการเรียนสร้างมโนทัศน์ทางพันธุศาสตร์มีความซับซ้อนและนักเรียนค่อนข้างจะ

ใช้เวลานานในการสร้างและปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ครูผู้สอนจึงควรมีการเตรียมให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการ
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เรียนในแต่ละขั้นของวัฏจักรการเรียนรู้และควรเพ่ิมระยะเวลาการเรียนการสอนในเนื้อหาพันธุศาสตร์
ให้มากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผลทาง

วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือที่จะพัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์ทางพันธุศาสตร์ให้ดี
ยิ่งขึ้น 
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ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้้าทะเลบริเวณหาดกะรนและเกาะสิเหร่ 
จังหวัดภูเก็ต 

Total Coliform Bacteria in Brine at Karon Beach and Siray Island, 
Phuket Province 

 

ซีลาวาตี มาซอรี1, ไซนะ มูเล็ง2, วรินธา วศินะเมฆินทร์4, สนทยา โสสนุย5 และ 
ไตรภพ ทองมั่ง6 และซันวานี จิใจ3 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้้าทะเลบริเวณหาดกะรนและเกาะ
สิเหร่ รวม 3 สถานี ได้แก่ หาดกะรน 1 หาดกะรน 2 และเกาะสิเหร่ เก็บตัวอย่างน้้า 2 เดือนคือ 
สิงหาคม 2557 และเดือนตุลาคม 2557 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในช่วง 110-500 MPN/100 ml และ >160,000 MPN/100 ml บริเวณเกาะสิเหร่ เดือนสิงหาคม 
2557 ตรวจวัดได้สูงสุด และต่้าสุดที่บริเวณหาดกะรน 1 การปนเปื้อนของน้้าทะเลบริเวณเกาะสิเหร่มี
ค่าสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้้าทะเล แสดงให้เห็นว่ามาตรการจัดการคุณภาพน้้าทิ้งที่ใช้อยู่ไม่มี
ประสิทธิภาพดีพอ ส่วนบริเวณหาดกะรน 1 และหาดกะรน 2 ค่าที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ค้าส้าคัญ : โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด, น้้าทะเล, หาดกะรน, เกาะสิเหร่ 
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Abstract 

The study of  total coliform bacteria in the brine of Karon Beach and Koh 
Siray-Phuket Province. The 3 sampling points include 3 stations (Karon Beach-1, Karon 
Beach-2 and Siray Island). Water samples were collected during two months in 
August to October 2014. The results found that total coliform bacteria was in the 
range 110-500 MPN / 100 ml and highest of total coliform bacteria more than 
160,000 MPN / 100 ml at Koh Siray area in August 2014. And the lowest of total 
coliform bacteria at Karon Beach-1 in October. The highest of result because of the 
contamination of domestic wastewater of Siray Island area was higher than standard 
wastewater quality. In contrary at the Karon Beach-1 and Karon Beach-2 the 
measured values were lower than standard. 

Keywords : Total Coliform Bacteria, Brine, Karon Beach, Siray Island 

 
บทน้า 

ปัจจุบันมีการให้ความส้าคัญเกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าต่าง  ๆ อย่าง
กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นน้้าตามทะเลสาบ ล้าธาร แม่น้้า บึง อ่างเก็บน้้า มหาสมุทรต่าง ๆ ฯลฯ (วีรานุช 
หลาง, 2551; รุสิริแข พง์สวัสดิ์ และคณะ, 2556) และในปัจจุบันน้้าทะเลชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็น
บริเวณที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ภูมิภาคที่มีความงดงามธรรมชาติเหมาะสมส้าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันพบว่าน้้าทะเลชายฝั่งภูเก็ตก้าลังประสบกับปัญหามลภาวะบริเวณชายฝั่งอันเนื่องมาจากน้้า
เสียจากแหล่งชุมชนไหลลงสู่ทะเล และการที่น้้าเสียจากแม่น้้าสายต่างๆที่ไหลลงสู่ทะเลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดูฝน สิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ จากบนฝั่งไหลลงสู่ทะเลได้มากขึ้น 

ลักษณะชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเล
ยุบตัวลงหรือจมตัว ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสัณฐานชายฝั่งครั้งใหญ่ เมื่อประมาณ 65 
ล้านปีมาแล้ว ในยุคเทอร์เชียร์รี่ การจมตัวของชายฝั่งท้าให้ชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่มีความลาดชันและ
เกิดเป็นแนวไม่ราบเรียบ เว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะแก่งมากมาย ที่เห็นได้ชัดเจน คือ บริเวณปากแม่น้้า
กระบุรี จังหวัดระนอง เกาะส้าคัญ ได้แก่ เกาะภูเก็ต เกาะตะรุเตา เกาะลันตา เกาะลิบง เกาะพระทอง 
และเกาะยาวใหญ่ บริเวณชายฝั่งทะเลบางแห่ง น้้าทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ ตั้งแต่อ่าวพังงาลง
ไปถึงจังหวัดตรัง และพบร่องรอยการกัดเซาะแนวชายฝั่งตามอ่าวต่าง ๆ บ้าง เช่น บริเวณอ่าวฉลอง 
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อ่าวภูเก็ต อ่าวราไวย์ และอ่าวมะพร้าว เป็นต้น รายละเอียดข้อมูลสมุทรศาสตร์ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
(ลักษณะชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มอันดามัน, 2558) 

น้้าทะเลบริเวณชายหาดเกาะสิเหร่ ฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ตมีลักษณะเป็นพ้ืนทรายมี
โคลนปนจึงไม่เหมาะสมส้าหรับการเล่นน้้าและประชากรส่วนใหญ่บริเวณเกาะสิเหร่ประกอบอาชีพ
ประมง โดยมีแพปลาและท่าเรือมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่จอดอยู่มากมาย (เกาะสิเหร่ มนตราแห่งท้อง
ทะเลและวัฒนธรรม, 2558) ส่วนน้้าทะเลบริเวณชายหาดกะรน ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตเป็นหาดที่
มีผู้คนและนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนและเล่นน้้าเป็นจ้านวนมาก ซึ่ งอาจส่งผลให้น้้าบริเวณชายหาด
เกิดการปนเปื้อนท้าให้ไม่เหมาะสมต่อการท้ากิจกรรมนันทนาการและการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้ารวมทั้ง
อาจท้าให้สถานที่ท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมได้ ส้าหรับน้้าทะเลชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียจะเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวบนชายฝั่ง จากการลง
เล่นน้้า เรือ สกี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อตลอดจนที่พักอาศัยชายฝั่งทะเลที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ปล่อยน้้า
เสียลงสู่ทะเลโดยตรง จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้มีผลท้าให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีและเพ่ิมจ้านวน
มากขึ้น 

แบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์ม เป็นกลุ่มของแบคทีเรียใน Family Enterobacteriaceae ซ่ึง
มีคุณสมบัติ คือ มีรูปร่างท่อนสั้น แกรมลบ ไม่สร้างสปอร์ เจริญเติบโตได้ทั้งในที่มีออกซิเจนและไม่มี
ออกซิเจน ประกอบด้วยแบคทีเรีย 2 กลุ่ม คือ ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform bacteria) และ 
นอน-ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Non-fecal coliform bacteria) ฟีคัลโคลิฟอร์ม เป็นโคลิฟอร์มที่พบได้เฉพาะ
ในระบบทางเดินอาหารและสิ่งขับถ่าย อุจจาระของสัตว์เลือดอุ่น ได้แก่ แบคทีเรียสกุล Escherichia 
ส่วนนอน-ฟีคัลโคลิฟอร์ม เป็นโคลิฟอร์มที่พบในดิน และพืช ได้แก่ แบคทีเรียสกุล Enterobacter 
และ Citrobacter (Ashbolt et al, 2001; Eleria and Vogel, 2005; เทพวิทูรย์ ทองศร และคณะ, 
2555) ดังนั้นแบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์มมีคุณสมบัติหลายประการที่เหมาะจะเป็นจุลินทรีย์ดัชนีคุณภาพ
น้้า แม้ไม่ใช่แบคทีเรียที่เป็นตัวแทนของความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่การตรวจพบแบคทีเรียกลุ่มนี้
สามารถชี้ชัดได้ว่าแหล่งน้้านั้นมีการปนเปื้อนจากอุจจาระและมีแนวโน้มตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรคอ่ืน ๆ 
เช่น Salmonella spp., Shigella spp. และ Vibrio spp. เป็นต้น (สุพรรณี เทพอรุณรัตน์ และสุลาวดี 
เขียวชม, 2558) คุณภาพน้้าบริเวณปากแม่น้้าก่อนออกสู่ทะเลพบว่าคุณภาพน้้าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ถึงดี แต่คุณภาพน้้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีน้้าหลากลงมามากในช่วงฤดูฝน (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555) ท้าให้บริเวณที่เสี่ยง เช่นบริเวณที่รองรับน้้าทิ้งจากชุมชน, 
อุตสาหกรรม และพ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืน ๆ ได้รับผลกระทบ ดังนั้นน้้าทะเลบริเวณที่ติดกับปากแม่น้้าจึง
เปรียบเสมือนแหล่งรองรับความสกปรกจากส่วนต่าง ๆ บนบก การวิเคราะห์คุณภาพน้้าไม่เพียงแต่
คุณภาพน้้าทางกายภาพและทางเคมีเท่านั้นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรสัตว์น้้า
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โดยตรง แต่คุณภาพทางชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้้า
นั้นเป็นสิ่งที่ควรค้านึงถึง เนื่องจากจุลินทรีย์เป็นผู้ย่อยสลายที่ส้าคัญในทุก ๆ ระบบนิเวศ และยังมี
อิทธิพลต่อปริมาณสัตว์น้้าโดยตรง หากแหล่งน้้าที่มีจุลินทรีย์ในกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้้า อาจคาดการณ์ได้ว่า แหล่งน้้าบริเวณนั้นมีแนวโน้มของเชื้อก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารปะปนอยู่ด้วยและสามารถท้าให้สัตว์น้้าเกิดโรคได้ในแหล่งน้้าที่มีแร่ธาตุอาหารและ
สารอินทรีย์ต่าง ๆ ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูง มักส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ได้ดี ส่งผลให้ความ
หนาแน่นของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้้านั้นเพิ่มสูงข้ึน (สุณัฐฐา  วิงวอน และคณะ, 2557) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้้าทะเลบริเวณ
หาดกะรนและเกาะสิเหร่ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งหวังในการอนุรักษ์สัตว์น้้าและสถานที่ท่องเที่ยวให้คงอยู่
ต่อไปและยังเป็นการประกันคุณภาพน้้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษได้ก้าหนดไว้ 
นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้เล่นน้้าบริเวณชายหาดด้วยจะเป็นข้อมูล
ที่ส้าคัญที่ใช้ในการประกันคุณภาพน้้าบริเวณชายหาดได้ 

วิธีการวิจัย 
1) พื้นที่ศึกษา 
พ้ืนที่ศึกษา คือ บริเวณหาดกะรน 1, หาดกะรน 2 และเกาะสิเหร่ จังหวั ดภูเก็ต 

รายละเอียดต้าแหน่งพื้นที่ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงต้าแหน่งพื้นทีข่องจุดเก็บตัวอย่างน้้า 
จุดที ่ สถานี ละติจูด ลองติจูด 
1 หาดกะรน 1 N 7°49'13.2" E 98°17'51.4" 
2 หาดกะรน 2 N 7°50'54.3" E 98°17'42.0" 
3 เกาะสิเหร่ N 7°52'22.7" E 98°25'37.2" 

 
2) วิธีการศึกษา 
เก็บตัวอย่างน้้า รักษาสภาพและวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้้า

ทะเลทั้ง 3 จุด โดยขั้นตอนการทดสอบ Coliform Bacteria โดยใช้วิธี MPN (Most Probable 

Number) ใช้ระบบ 5 หลอด ตามมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้้า Standard Method (APHA, 

2005) ดังแสดงในภาพที ่1 
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ภาพที ่1 การวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้้าทะเลบริเวณหาดกะรนและ

เกาะสิเหร่ ในช่วง 2 เดือน เดือนสิงหาคม และตุลาคม ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 2 พบว่า 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีปริมาณมากที่สุดคือ บริเวณเกาะสิเหร่ เดือนสิงหาคม 

2557 มีปริมาณมากกว่า 160,000 MPN/100 ml เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และไม่มี

ระบบบ้าบัดน้้าเสียจากแหล่งชุมชนก่อนไหลลงสู่ทะเล และเป็นพ้ืนที่ประมง ซึ่งส่งผลให้โคลิฟอร์ม

แบคทีเรียสูงเกินค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้้าทะเลประเภทที่ 1 และประเภทที่ 6 ที่ก้าหนดไว้ไม่เกิน 

1000 MPN/100 ml (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) และรองลงมาคือบริเวณหาดกะรน 1 มีปริมาณ 

500 MPN/100 ml และหาดกะรน 2 มีปริมาณ 130 MPN/100 ml ตามล้าดับ และเดือนตุลาคม 

พบว่า ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม มีปริมาณมากที่สุดคือ บริเวณเกาะสิเหร่ มีปริมาณ 300 

MPN/100 ml โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดจะมีปริมาณต่้ากว่าเดือนสิงหาคม เนื่องจากเป็นฤดูฝนมี

ปริมาณน้้าฝนอาจจะท้าให้โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่ถูกเจือจางและถูกพัดพาไปกับกระแสน้้า และ
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รองลงมาคือบริเวณหาดกะรน 2 มีปริมาณ 170 MPN/100 ml และหาดกะรน 1 มีปริมาณ 110 

MPN/100ml ตามล้าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เดือนสิงหาคม และตุลาคม 
พ.ศ. 2557 

 

 จุดเก็บ 
Total Coliform (MPN/100ml) 

สิงหาคม  ตุลาคม 

หาดกะรน 1 500 110 

หาดกะรน 2 130 170 

เกาะสิเหร่ >160,000 300 

 

ภาพที่ 2 แสดงผลการศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

หมายเหตุ : เดือนสิงหาคม จุดเกบ็ตัวอย่างบริเวณเกาะสิเหร่ มีค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด >160,000 MPN/100 ml 

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดพบว่า คุณภาพน้้าทางชีวภาพ
โดยรวมของหาดกะรน 1, หาดกะรน 2 และเกาะสิเหร่ มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณัฐฐา  วิงวอน และคณะ (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
น้้ากับปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดบริเวณปากแม่น้้าประแสร์ อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.8-1,600 MPN/100 ml แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้้าบริเวณทางออกสู่
ทะเลของหาดทั้ง 3 ในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกันกับชายฝั่งอ่ืน ๆ ของประเทศไทย ยกเว้น
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ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในเดือนสิงหาคม บริเวณจุดเก็บเกาะสิเหร่เพียงแห่งเดียวที่มีค่าสูง
เกินเกณฑ์มาตรฐาน (>160,000 MPN/100 ml) เนื่องด้วยเดือนดังกล่าวเป็นฤดูฝน การที่ปริมาณโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในฤดูฝนมีค่าสูงกว่านั้นเนื่องจากเกิดการชะล้างของน้้าผ่านบริเวณต่าง ๆ ที่เป็น
กิจกรรมจากชุมชนก่อนจะไหลลงสู่ทะเล รวมทั้งบริเวณเกาะสิเหร่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
น้้าจากบนบกจะไหลผ่านพ้ืนที่การเกษตร และพ้ืนที่การประมงก่อนจะไหลลงสู่ทะเล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Maitera and Sudi (2011) ที่ศึกษาและประเมินคุณภาพน้้าทางแบคทีเรียของแม่น้้า 
Gonggola ในรัฐ Adamawa ไนจีเรีย พบว่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่พบในช่วงฤดูแล้งมี
ค่าต่้ากว่า ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดท่ีพบในช่วงฤดูฝน ภายในปีเดียวกัน 

สรุปผลการวิจัย 

จากศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้้าทะเลบริเวณหาดกะรนและ
เกาะสิเหร่ สรุปได้ว่า ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้้าทะเลบริเวณหาดกะรนและเกาะสิ
เหร่ ในช่วงเดือนตุลาคมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ยกเว้นในเดือนสิงหาคม
บริเวณเกาะสิเหร่ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานมาก โดยมีค่า 
>160,000 MPN/100 ml เนื่องจากสภาพพ้ืนที่บริเวณนั้นมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและมีการปนเปื้อนของ
น้้าเสียจากชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนในบริเวณหาดกะรน 1,2 พบว่ามีปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่าไม่เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ คือ ไม่เกิน 1 ,000 MPN/100 
ml ตลอดการทดลองอันเนื่องสภาพพ้ืนที่บริเวณหาดกะรนเป็นอ่าวเปิดและมีน้้าฝนและน้้าจืดจาก
แหล่งน้้าบนเกาะไหลลงอาจจะท้าให้เกิดการเจือจางและมีแรงพัดไปกับกระแสน้้า 
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การติดตามคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งบริเวณคลังปิโตรเลียมสงขลา 

Sea Water Quality Investigation around PTT Songkhla Petroleum 
Terminal  

ฐานิฎฐ์ ทินนาม1, วีระ สุวรรณโชติ2 และชินภัทร์ ดวงงามยิ่ง3 

บทคัดย่อ 

 การอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลักในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน บทความนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความสอดคล้องระหว่างผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งบริเวณ
คลังปิโตรเลียมสงขลากับมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการตรวจติดตามผลกระทบการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างปีพ.ศ. 2553-2557 ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง 
โดยแต่ละครั้งจะท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากบริเวณแหล่งน้ าทะเลบริเวณรอบ ๆ คลังปิโตรเลียม
สงขลา จ านวน 5 จุด บทความชิ้นนี้กล่าวถึง 4 ตัวชี้วัดคือ ความเป็นกรดและด่าง อุณหภูมิ ออกซิเจน
ละลาย และ น้ ามันและไขมันบนผิวน้ า ผลการติดตามสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานของคลังไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ าทะเล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคลังมีกระบวนการควบคุมภายในทีม่ีประสิทธิภาพ  และแสดงให้
เห็นว่าหากคลังมีระบบการควบคุมการปฏิบัติที่ดีก็สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนประมงได้ 
 

ค้าส้าคัญ : คุณภาพน้ าทะเลชายฝัง่, คลังปิโตรเลียมสงขลา, ปตท  
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Abstract 

 Living with community and environment is today major business purpose. The 
aim of this article is to investigate the compliance between the sea water quality 
around PTT Songkhla Terminal and Law. Authors use secondary data from the PTT 
Environmental Prevention and Correction Report, the annual report produced by 
environmental specialist companies. This article focuses on four indicators as pH, 
Temperature, Dissolved Oxygen, and Suspended Oil. From five consecutive years 
monitoring record, we conclude that the terminal operation do not affect quality of 
sea water. It indicates an effectiveness of internal control process of the terminal. 
With the result, we argue that PTT Songkhla Terminal can stay with community.  

Keywords : Quality of sea water, PTT Songkhla Petroleum Terminal, PTT 

บทน้า 

ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบสามน้ าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 
จังหวัดคือ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทะเลสาบสงขลาสามารถแบ่ง 
ออกได้เป็น 4 ตอนใหญ่ ๆ ส่วนในสุดคือ “ทะเลน้อย”  เป็นทะเลสาบน้ าจืดมีพ้ืนที่ประมาณ 27 ตาราง
กิโลเมตร ถัดมาคือ “ ทะเลสาบตอนบน” มีพ้ืนที่ประมาณ 473 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบน้ าจืดมี
มีการบุกรุกเข้ามาของน้ าเค็มในฤดูแล้ง ถัดมาคือ “ทะเลสาบตอนกลาง” มีพ้ืนที่ประมาณ 360 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นการผสมผสานของน้ าเค็มและน้ าจืด ส่วนนอกสุดคือ “ทะเลสาบตอนล่าง” 
หรือ “ทะเลสาบสงขลา”  เป็นส่วนของทะเลสาบส่วนนอกสุดที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทย มีพ้ืนที่
ประมาณ 182 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบส่วนนี้เป็นบริเวณที่มีน้ าเค็ม แต่บางส่วนในฤดูฝนน้ ากร่อย 
ทะเลสาบสงขลามีสภาพทางนิเวศที่หลากหลาย มีพรรณพืช 217 ชนิด แพลงก์ตอน มากถึง 419 ชนิด  
สัตว์น้ า เช่นกั้ง กุ้ง ปู หอย และปลา จ านวนมาก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556ข ) 

ทะเลสาบสงขลามีพื้นท่ีติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณทะเลสงขลา ซึ่งอ่าวไทยในพ้ืนที่จังหวัดสงขลายัง
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้านปิโตรเลียมในทะเลที่มากที่สุดในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557  
อบจ. สงขลาได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงจากการส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลียมถึง 339 ล้านบาท 
(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, 2557)  มีเรือบรรทุกสิ่งของและเชื้อเพลิงจากท่าเรือสงขลาไปยังแท่นส ารวจ
และผลิตในทะเลทุกวัน เพ่ือรองรับกิจกรรมส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และความมั่นคงทางพลังงาน
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ของภาคใต้ตอนล่าง บมจ.ปตท.จึงก่อสร้างคลังปิโตรเลียมสงขลา ณ. ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
และเริม่ใช้งานใน พ.ศ. 2531 

ในช่วงแรก ๆ พ้ืนที่โดยรอบคลังปิโตรเลียมสงขลาเป็นพ้ืนที่เปลี่ยวห่างไกลชุมชน อีกทั้งยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ยังไม่มาก มีเรือเข้าออกไม่หนาแน่น แต่เมื่อเวลาผ่านไปพ้ืนที่บริเวณรอบคลัง มีความเจริญ
ขึ้นมาก มีการสร้างท่าเรือน้ าลึก ท่าเทียบเรือสินค้า และมีชุมชนชาวประมงอยู่รอบ ๆ คลัง ความต้องการ
พลังงานก็เพ่ิมมากขึ้น มีเรือเข้ารับส่งน้ ามันเพ่ิมมากขึ้น ให้มีโอกาสเกิดการกระทบกระทั่งระหว่าง
ชาวบ้านซึ่งท าประมงกับคลัง อีกทั้งปัจจุบันมีการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น มีกฎหมายใหม่ ๆ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก ท าให้เกิดค าถามถึงการอยู่ร่วมกันของคลังซึ่งด าเนินธุรกิจปิโตรเลียม
กับชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตท าประมง 

เนื่องจากทั้งสัตว์น้ าและปิโตรเลียมล้วนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา  จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบของการด าเนินงานที่มีต่อกัน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของคลังปิโตรเลียมสงขลา เพ่ือน าเสนอเป็นข้อมูล
เบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันของคลังกับชุมชนต่อไป 

วิธีการศึกษา 
1) ขอบเขตเนื้อหาและข้อมูล 
ท าการตรวจสอบและติดตามผลกระทบการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของคลังปิโตรเลียมสงขลา 

โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของคลังปิโตรเลียมสงขลา ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจติดตามผลกระทบ
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และน าผลที่ได้เปรียบเทียบกับคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล  
โดยยึดมาตรฐานตามคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 5  

2) ขอบเขตด้านดัชนีชี้วัด  
 ในบทความนี้จะจ าเพาะเจาะจง 4 ดัชนีชี้วัดคือ (1) ความเป็นกรดและด่าง (2) อุณหภูมิ (3) 
ออกซิเจนละลาย และ (4) น้ ามนัและไขมันบนผิวน้ า ซึ่งมีวิธีการตรวจวัดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
 

ล้าดับที ่ ดัชน ี วิธีตรวจวัด 
1 ความเป็นกรดและด่าง pH Meter 
2 อุณหภูมิ Thermometer 
3 ออกซิเจนละลาย DO Meter 
4 น้ ามันและไขมันบนผิวน้ า Observation 

 
ที่มา : สรุปจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคลัง   

ปิโตรเลียมสงขลาพ.ศ.2553-2557 โดยผู้วิจัย 
 

3) พ้ืนที่ศึกษา  
 ได้ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งจ านวน 5 จุดตรวจ ได้แก่ (1) บริเวณหน้า
ส านักสงฆ์หาดแก้ว  (2) บริเวณหน้าคลังปิโตรเลียมสงขลา (3) บริเวณห่างจากหน้าคลังปิโตรเลียม
สงขลาไปทางท่าเทียบเรือน้ าลึก 150 เมตร (4) บริเวณหน้าท่าเทียบเรือปตท. และ (5) บริเวณทะเล
ด้านนอกก าแพงกันคลื่นของท่าเรือน้ าลึกสงขลา โดยแสดงดังภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 1 พ้ืนทีจุ่ดตรวจตัวอย่างคุณภาพน้ า 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Google Earth 
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4) ระยะเวลาท าการศึกษา 
 ท าการศึกษาแบบ Longitudinal Study  โดยเก็บข้อมูลจ านวน 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2557 
โดยท าการเก็บข้อมูลทุก 6 เดือน 
 
ผลการศึกษา 

1) ความเป็นกรดและด่าง 

 
 
ภาพที่ 2 ค่าความเป็นกรดและด่างบริเวณจุดตรวจ 5 จุด ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553-2557 
ที่มา : สรุปจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคลัง    

ปิโตรเลียมสงขลาพ.ศ.2553-2557 โดยผู้วิจัย 
 
 ผลการติดตามการตรวจทั้ง 5 จุดพบว่า จุดที่ 1 ตรวจพบค่า ความเป็นกรดและด่าง อยู่ระหว่าง 
5.0-8.3  ซึ่งพบต่ ากว่ามาตรฐาน 1 ครั้งในการตรวจวัดเมื่อเดือน ก.ย. 54 จุดที่ 2 ตรวจพบค่า ความ
เป็นกรดและด่างอยู่ระหว่าง 7.6-8.3 ในขณะที่จุดที่ 3,4,5 ตรวจพบค่า ความเป็นกรดและด่างอยู่
ระหว่าง 8.0-8.3 

2) อุณหภูมิ 
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ตารางท่ี 2 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณจุดตรวจ 5 จุด ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553-2557 
 

 

ที่มา : สรุปจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคลัง
ปิโตรเลียมสงขลาพ.ศ.2553-2557 โดยผู้วิจัย 

 
 ผลการตรวจแยกเป็นรายจุดตรวจวัดพบว่า จุดที่ 1 มีอุณหภูมิ ระหว่าง 29.9-33.9 oC  จุดที่ 2 มี
อุณหภูมิ ระหว่าง 29.2-33.8 oC จุดที่ 3 มีอุณหภูมิ ระหว่าง 29.8-32.9 oC จุดที่ 4 มีอุณหภูมิ 
ระหว่าง 29.4-32.9 oC จุดที่ 5 มีอุณหภูมิ ระหว่าง 29.2-32.4 oC  
 หากจ าแนกผลการตรวจตามครั้งท่ีตรวจพบว่า  
 ในการวัดเมื่อ มี.ค. 53 จุดที่อุณหภูมิต่ าท่ีสุดคือจุดที่ 5 (31.1 oC)  จุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือจุดที่ 3 
(32.4 oC) 
 ในการวัดเมื่อ ก.ย.53 จุดที่อุณหภูมิต่ าที่สุดคือจุดที่ 5 (30.6 oC) จุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือจุดที่ 3 
(32.0 oC) 
 ในการวัดเมื่อ เม.ย 54 จุดที่อุณหภูมิต่ าที่สุดคือจุดที่ 3,4,5 (31.0 oC) จุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือจุด
ที่ 1 (33.0 oC) 
 ในการวัดเมื่อ ก.ย. 54 จุดที่อุณหภูมิต่ าที่สุดคือจุดที่ 2 (29.0 oC) จุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือจุดที่ 1 
(29.9 0C) 
 ในการวัดเมื่อ พ.ค. 55 จุดที่อุณหภูมิต่ าท่ีสุดคือจุดที่ 4 (31.9 0C) จุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือจุดที่ 1 
(33.9 oC) 
 ในการวัดเมื่อ ก.ย. 55 จุดที่อุณหภูมิต่ าที่สุดคือจุดที่ 2 (29.2 oC) จุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือจุดที่ 1 
(29.9 oC) 
 ในการวัดเมื่อ พ.ค. 56 จุดที่อุณหภูมิต่ าที่สุดคือจุดที่ 4,5 (32.1 oC) จุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือจุดที่ 
2 (33.7 oC) 
 ในการวัดเมื่อ ก.ย. 56 จุดที่อุณหภูมิต่ าที่สุดคือจุดที่ 5 (29.9 oC) จุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือจุดที่ 
1,2 (31.8 oC) 
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 ในการวัดเมื่อ เม.ย. 57 จุดที่อุณหภูมิต่ าที่สุดคือจุดที่ 5 (32.4 oC) จุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือจุดที่ 
3,4 (32.9 oC) 
 ในการวัดเมื่อ ต.ค. 57 จุดที่อุณหภูมิต่ าที่สุดคือจุดที่ 3,4,5 (30.0 oC) จุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือจุด
ที่ 1 (32.0 oC) 
 

 
 
ภาพที่ 3 ค่าอุณหภูมิบริเวณจุดตรวจ 5 จุด ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553-2557 
ที่มา : สรุปจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคลัง

ปิโตรเลียมสงขลาพ.ศ.2553-2557 โดยผู้วิจัย 
 

3) ออกซิเจนละลาย  

 

ภาพที่ 4 ค่าออกซิเจนละลาย บริเวณจุดตรวจ 5 จุด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553-2557 
ที่มา : สรุปจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคลัง

ปิโตรเลียมสงขลาพ.ศ.2553-2557 โดยผู้วิจัย 
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ผลการติดตามพบว่า จุดที่ 1 มีค่าระหว่าง 4.0-9.3 มก./ล. จุดที่ 2 มีค่าระหว่าง 4.0-8.0 มก./ล.
จุดที่ 3 มีค่าระหว่าง 5.1-8.0 มก./ล.จุดที่ 4 มีค่าระหว่าง 5.2-8.0 มก./ล. จุดที่ 5 มีค่าระหว่าง 5.4-
7.0 มก./ล. ซึ่งผ่านตามมาตรฐานทุกจุด 
 

4)  น้ ามันและไขมันบนผิวน้ า 
 

ตารางท่ี 3 ค่าน้ ามันและไขมันบนผิวน้ าบริเวณจุดตรวจ 5 จุด  ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553-2557 
 

 
 
ที่มา : สรุปจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคลัง

ปิโตรเลียมสงขลาพ.ศ.2553-2557 โดยผู้วิจัย 
 

การตรวจวัดน้ ามันและไขมันบนผิวน้ าซึ่งค่ามาตรฐานของอุณหภูมิของน้ าทะเลประเภทที่ 5 คือ 
“ไม่มีน้ ามันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน้ า” คลังจึงก าหนดการวัดแบบ 
Observation ซึ่งไม่ได้ท าการวัดเป็นตัวเลขดังระบุในตารางที่ 1   จากผลการตรวจติดตามในรอบ 5 ที่
ผ่านมาไม่พบคราบน้ ามันและไขมันบนผิวน้ าแต่อย่างใด  
 
อภิปรายผล 

1) ความเป็นกรดและด่าง 
 ค่ามาตรฐานในการวัดความเป็นกรดหรือด่างคือน้ าบริสุทธิ์ซึ่งมีพีเอชเท่ากับ 7 ถือเป็นถ้าค่าพีเอช 
มากกว่า 7 จะถือว่าสารละลายนั้นเป็นด่าง แต่ถ้ามีพีเอชน้อยกว่า 7 จะถือว่าสารละลายนั้นมีคุณสมบัติ
เป็นกรด น้ าทะเลปกติจะมีคุณสมบัติเป็นด่างเล็กน้อยค่าพีเอชมโดยเฉลี่ยประมาณ 7.8  โดยที่บริเวณ
ผิวหน้าน้ าซึ่งมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์น้อยและน้ าที่มีอุณหภูมิสูงเมื่อเทียบกับมวลน้ าที่อยู่ด้านล่าง
ท าให้ความสามารถในการละลายน้ าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มาก ดังนั้นที่บริเวณผิวหน้าน้ าจะมี
ค่าประมาณ  pH ประมาณ 8.5  ที่น้ ามีความลึกปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ าจะมากขึ้น 
เนื่องมาจากการหายใจของสัตว์ทะเลและแบคทีเรียเมื่อรวมกับอุณหภูมิของน้ าทางด้านล่างจะค่อนข้าง
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ต่ าและมีความดันสูง ท าให้น้ าทะเลด้านล่างท าให้การละลายน้ าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า
ด้านผิวน้ า ท าให้มีค่า pH ลดลง (มณฑล แก่นมณ,ี 2010)  
 ซึ่งผลการติดตามการตรวจทั้ง 5 จุดพบว่า จุดที่ 1 ตรวจพบค่า ความเป็นกรดและด่าง ระหว่าง 
5.0-8.3  ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐาน 1 ครั้งในการตรวจวัดเมื่อเดือน ก.ย. 54 อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบที่จุ
ตรวจ 2 ซึ่งอยู่ใกล้คลังกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน วัดค่าความเป็นกรดและด่างได้ 8.0 อีกทั้งสภาพจุด
ตรวจที่ 1 เป็นน้ าตื้นระดับความลึกประมาณ 1-2 เมตร ระดับน้ าไม่น่าจะมีผลกับค่าความเป็นกรด 
และด่าง อีกทั้งเป็นทางน้ าปิด น้ าจากคลังไม่สามารถไหลไปทางจุดตรวจที่ 1 ได้ จึงสันนิฐานว่าความ
เป็นกรดน่าจะเกิดจาก กิจกรรมของชาวประมงบริเวณนั้น   

2) อุณหภูมิ 
ค่ามาตรฐานของอุณหภูมิของน้ าทะเลประเภทที่ 5 คือมีความเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นไม่เกิน 2 องศา

เซลเซียส ซึ่งหากจ าแนกเป็นรายจุดพบว่าในระยะเวลา 5 ปี จุดที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากคือจุดที่ 1 
(4.0 oC) และจุดที่ 2 (4.6 oC) ซึ่งเป็นบริเวณน้ าตื้น ส่วนบริเวณที่น้ าลึกกว่าคือจุดที่ 3,4,5 มีอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงในช่วง (3.1 oC-3.5  oC)  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอุณหภูมิจากการวัดครั้งเดียวกันทั้ง 5 จุด พบว่าแตกต่างกันไม่เกิน    
2 oC โดยมีอยู่ 3 ครั้งที่แตกต่างกัน 2 oC พอดีคือเมื่อ เม.ย. 54, พ.ค. 55 และ ต.ค. 57 แต่ทั้ง 3 ครั้ง
จะเห็นว่าค่าอุณหภูมิที่จุดตรวจที่ 2 ซึ่งอยู่ใกล้คลังที่สุด  จะอยู่ตรงกลาง ๆ ของทั้ง 5 จุด ซึ่งแสดงว่า
ความแตกต่างของอุณหภูมิที่วัดได้ไม่น่าจะเกิดจากการปฏิบัติงานที่คลัง  

3) ออกซิเจนละลาย 
 ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้ าเป็นลักษณะส าคัญที่จะบอกว่าน้ านั้นมีความเหมาะสม
เพียงใดต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า ซึ่งค่ามาตรฐานของค่าออกซิเจนละลาย ของน้ าทะเล
ประเภทที่ 5 คือไม่น้อยกว่า 4 มก./ล. จากการติดตามการตรวจวัดตลอด 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าค่า
ออกซิเจนละลายไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน แม้ผลการติดตามพบว่าบางช่วงเวลาเช่นในเดือน เม.ย. 57 จุด
ตรวจที่ 1 และ 2 ปริมาณออกซิเจนละลายวัดได้ต่ าจนเกือบต่ ากว่าค่ามาตรฐาน แต่เมื่อเวลาผ่านไป
กลับวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลายได้สูงขึ้นอีก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีปัจจัยอ่ืนมาท าให้ปริมาณ
ออกซิเจนละลายเปลี่ยนแปลง 

4) น้ ามันและไขมันบนผิวน้ า 
 น้ ามันและไขมันบนผิวน้ าเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานคลังที่ไวต่อความรู้สึกของชุมชน 
เนื่องจากสามารถตรวจวัดได้ด้วยการมองเห็น ค่ามาตรฐานของอุณหภูมิของน้ าทะเลประเภทที่ 5 คือ 
“ไม่มีน้ ามันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน้ า” ซึ่งโดยปกติการในพ้ืนที่
บริเวณท่าเทียบเรือมีคราบน้ ามันเกิดขึ้นได้จากการเทน้ ามันเครื่องจากเรือ  การซ่อมเรือ เป็นต้น แต่
การตรวจวัดชี้ให้เห็นว่าคราบน้ ามันไม่ได้ถูกปล่อยออกจากคลังแต่อย่างใด 



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

841 
 

สรุปผล 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการด าเนินงานของ คลัง

ปิโตรเลียมสงขลา โดยผ่าน 4 ตัวชี้วัดคือ ความเป็นกรดและด่าง อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย และ 
น้ ามันและไขมันบนผิวน้ า ซึ่งจากการติดตามผลพบว่าการปฏิบัติงานของคลังไม่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคลังมีกระบวนการควบคุมภายในเป็นอย่างดี และแสดงให้เห็นว่าหาก
คลังปิโตรเลียมมีระบบการควบคุมภายในที่ดีก็สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนประมงได้ 
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การศึกษาปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอในคลองหลวงที่เช่ือมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างและทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

Education of Chlorophyll A Concentration in Khlong Luang Connection 
Between the Low-Stream and Mid-Stream of Songkhla Lake Basin 

 

อนุพงษ์ ยิ่งคง1 และกมลนาวิน อินทนูจิตร2 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หาค่าปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอ ใน

บริเวณคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ตลอดจน
ประเมินสถานการณ์ยูโทรฟิเคชัน โดยได้ท้าการแบ่งพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้าออกเป็น 3 บริเวณคือ จุดเก็บ
ตัวอย่างน้้าในคลองหลวงฝั่งตะวันออก (Up-stream East; E1, E2, E3) จุดเก็บตัวอย่างน้้าในคลอง
หลวงฝั่งตะวันตก (Up-stream West; W1, W2, W3) และจุดเก็บตัวอย่างในคลองหลวงที่เป็นจุดรวม
ของน้้า (Down-stream; T1, T2) พบว่า ค่าอุณหภูมิของน้้า ค่าพีเอชของน้้า ค่าความขุ่นของน้้าและ
ค่าการน้าไฟฟูาของน้้าทั้ง 3 บริเวณ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
แต่เมื่อน้าฟอสเฟตรวมและคลอโรฟิลล์เอมาเปรียบเทียบพบว่า ฟอสเฟตรวมและปริมาณสาร
คลอโรฟิลล์เอของน้้าทั้ง 3 บริเวณมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง
จุดที่มีฟอสเฟตรวมของน้้าสูงที่สุดคือ จุดเก็บตัวอย่างน้้าที่เป็นจุดรวมของน้้าที่ 2 (T2) มีฟอสเฟตรวม
ของน้้าเท่ากับ 0.74 mgP/L จุดที่มีฟอสเฟตรวมของน้้าต่้าสุดคือ จุดเก็บตัวอย่างน้้าฝั่งตะวันออกที่ 1 
(E1) มีฟอสเฟตรวมของน้้าเท่ากับ 0.29 mgP/L และจุดที่มีปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอสูงที่สุดคือ จุด
เก็บตัวอย่างน้้าที่เป็นจุดรวมของน้้าที่ 2 (T2) มีปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอของน้้าเท่ากับ 77.75 µg/L 
และจุดที่มีปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอต่้าที่สุดคือ จุดเก็บตัวอย่างน้้าฝั่งตะวันออกที่ 1 (E1) มีปริมาณ
สารคลอโรฟิลล์เอของน้้าเท่ากับ 11.47 µg/L ซึ่งจะเห็นได้ว่าคลองทั้งสองฝั่งนี้มีแนวโน้มเกิดปัญหายู
โทรฟิเคชันในระดับค่อนข้างรุนแรง เพราะเนื่องจากคลองทั้งสองฝั่งที่มีล้าคลองสาขาย่อยเชื่อมต่อ
มากมาย รวมทั้งล้าคลองมีความตื้นเขิน จึงเหมาะส้าหรับการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน สาหร่าย 
และพืชน้้าขนาดเล็ก  

 

ค้าส้าคัญ : คลอโรฟิลล์เอ, ยูโทรฟิเคชัน, ทะเลสาบตอนกลาง, ทะเลสาบตอนล่าง, ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
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Abstract 
 

This research aims to study the concentration of chlorophyll A in Khlong 
Luang connecting the lake bottom to the middle of the lake. Evaluate the situation 
the Eutrophication. The water samples were divided into 3 areas are the water 
samples in Khlong Luang east. (Up-stream East; E1, E2, E3) sampling points in Khlong 
Luang west. (Up-stream West; W1, W2, W3) and the sampling point in Khlong Luang 
which is the whole point of the water. (Down-stream; T1, T2) were analyzed in the 
laboratory. The water temperature pH value of water, turbidity of water, and the 
conductivity of the water three areas not significantly different. The confidence level 
is 95%, However, the phosphate and chlorophyll A were found that phosphate and 
the concentration of chlorophyll A of the three areas were different significantly at a 
confidence level of 95%, which is dotted with phosphate statements. The highest 
sampling of water at the water point 2 (T2), the phosphate value was 0.74 mgP/L of 
phosphate point of water is lowered. The water samples were collected east side at 
1 (E1), the phosphate of water equals 0.29 mgP/L and the low concentrations of 
chlorophyll A was the highest point sampling point of water at 2 (T2) there. 
Concentration of chlorophyll A in the water was 77.75 µg/L, and the low 
concentration of chlorophyll A was the lowest point of water samples collected east 
side at 1 (E1), the concentration of chlorophyll A. of water equal to 11.47 µg/L. It 
could be seen that the canal on both sides were likely to serious problem of 
eutrophication that because both a canal connecting the various branches and silted, 
that had effect to growth of plankton, algae, plants and small plant. 

 
Keywords : Chlorophyll A, Eutrophication, Mid-stream, Low-stream, Songkhla Lake 

Basin 
 

บทน้า 
 ยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication) เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้้าอย่าง
มาก ท้าให้ปริมาณน้้าและอาณาเขตของแหล่งน้้าลดลง ซึ่งบ่งบอกว่าความเข้มข้นของธาตุอาหารใน
แหล่งน้้ามีมากขึ้น เช่น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน เช่น 
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สาหร่ายและวัชพืชในน้้าเจริญเติบโตมากกว่าปกติ ดังนั้นเมื่อพืชเหล่านี้ได้รับธาตุอาหารดังกล่าว ก็ท้า
ให้มีพืชปกคลุมทั่วบริเวณหน้าผิวน้้าท้าให้พืชบางชนิดเจริญเติบโตไม่ได้ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบ
นิเวศ และชุมชนริมน้้า ในแหล่งน้้าที่ได้รับการปนเปื้อนจากสารอินทรีย์และธาตุอาหาร ยูโทรฟิเคชันก็
จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจุลินทรีย์บางชนิดจนเกิด
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "กระแสน้้าแดง”ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในทะเลหรือทะเลสาบ 
(นิคม ละอองศิริวงศ์และยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร, 2548 สมทิพย์  ด่านธีรวนิชย์และคณะ, 2553). ใน
ปัจจุบันทะเลสาบสงขลามีปัญหาต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและประชาชน อาทิเช่น 
ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้้าลดลง ปัญหาน้้าเสียและอีกปัญหาหนึ่งคือ ยูโทรฟิเคชันในทะเลสาบสงขลาได้
เกิดขึ้นมาเกือบสิบมาแล้วในทะเลสาบสงขลาตอนล่างและในปัจจุบันยูโทรฟิเคชันได้ลุกลามไปยัง
ทะเลสาบตอนกลาง ดังช่วงประมาณปี 2544 ระดับยูโทรฟิเคชันในทะเลสาบตอนล่างนั้นเกิดรุนแรง
มาก เป็นเหตุท้าให้สัตว์น้้าตายเป็นจ้านวนมาก ยูโทรฟิเคชันสามารถใช้ปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอเป็น
ตัวบ่งชี้ได้ เพราะเนื่องจากคลอโรฟิลล์เอเป็นรงควัตถุสังเคราะห์แสงที่พบในแพลงก์ตอนพืชทุกชนิด 
คลอโรฟิลล์เอจึงเป็นดัชนีหนึ่งที่บอกถึงยูโทรฟิเคชัน ซึ่งในแหล่งน้้าที่มีปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอ
มากกว่า 10 µg/L จัดได้ว่าเกิดปัญหายูโทรฟิเคชัน และจากการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของ
คลอโรฟิลล์เอในทะเลสาบสงขลาปี 2544 มีค่าอยู่ในช่วง 12.6-37.0 µg/L และปี 2545 มีค่าอยู่ในช่วง 
6.0-44.5 µg/L และในปี 2546 ความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์เอในทะเลสาบสงขลา 5.4–21.3 µg/L 
แสดงให้เห็นว่าทะเลสาบสงขลามีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหายูโทรฟิเคชัน (กมลนาวิน อินทนูจิตร, 
2556) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่ งเน้นการวิ เคราะห์หาค่าพารามิ เตอร์ของคลอโรฟิลล์เอและ
ค่าพารามิเตอร์อื่นร่วมด้วย เพ่ือบ่งชี้ถึงการเกิดยูโทรฟิเคชันในคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบ
สงขลาตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลางในช่วงต้นฤดูฝน (กรกฎาคม-กันยายน) รวมทั้งศึกษา
แนวโน้มการแพร่กระจายของยูโทรฟิเคชันเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่อไป  
 
วิธีการวิจัย 

1) พื้นที่ศึกษา 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะก้าหนดพ้ืนที่คลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลาง โดยแบ่งการเก็บตัวอย่างน้้าออกเป็น 3 บริเวณใหญ่ ๆ คือ 
บริเวณที่ 1.จุดเก็บตัวอย่างน้้าฝั่งตะวันออก (Up-stream East) บริเวณที่ 2.จุดเก็บตัวอย่างน้้าฝั่ง
ตะวันตก (Up-stream west) และบริเวณที่ 3 จุดเก็บตัวอย่างน้้าที่เป็นจุดรวมของน้้า (Down-
stream) รวมจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 8 จุดดังแสดงในภาพที ่1  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

845 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลา

ตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (ดัดแปลงจาก Google Earth) 
2) วิธีการวิเคราะห์ 
การเก็บน้้าตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้้าทางกายภาพและคุณลักษณะทางเคมีคือ 

อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) ค่าความขุ่น ค่าการน้าไฟฟูา ฟอสเฟตรวมและปริมาณสาร
คลอโรฟิลล์เอ ซึ่งจะท้าการเก็บตัวอย่างน้้าในช่วงต้นฤดูฝน (กรกฎาคม-กันยายน) เพ่ือมาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยจะท้าการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณกลางล้าน้้าของทุกจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 8 จุด ซึ่งจะ
ใช้ Water Sample ในการเก็บ จากนั้นบรรจุน้้าตัวอย่างใส่ในขวดโพลีเอทีลีน โดยไม่ให้มีฟองอากาศ
ในขวดเก็บตัวอย่างน้้า หลังจากนั้นน้าน้้าตัวอย่างมาเก็บรักษาคุณภาพน้้าเติมสารโซเดียมไทโอซัลเฟต
เพ่ือไล่คลอรีนในตัวอย่างน้้าน้ามาท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าตามมาตรฐาน Standard method, 
2005 แสดงในตารางที่ 1 ท้าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้้าของแต่ละพารามิเตอร์ ในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์วิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ 
ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์กับจุด เก็บตัวอย่างแต่ละจุด และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างฟอสเฟตกับปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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ตารางที ่1 ค่าพารามิเตอร์และวิธีการวิเคราะห์ 
 

ดัชนี วิธีการวิเคราะห์ ที่มา 
1) อุณหภมู ิ
(Temperature) 

Temperature Meter/ 
Thermometer 

standard method 2550B 

2) ค่า pH เครื่องวัดกรด-ด่าง พีเอช pH Meter Standard Method  4500-H +B 
3) ค่าความขุ่นของน้้า 
(Turbidity) 

ใช้ Turbidity Meter Standard Method 2130B 

4) ค่าการน้าไฟฟูา 
(Conductivity) 

ใช้เครื่องมือ Conductivity Meter/ 
TDS Meter ในการตรวจวัด 

Standard Method 2510B 

5) ฟอสเฟสที่ละลายน้้ารวม 
(Total Phosphate) 

Persulfate Digestion and 
Ascorbic Acid Method 

standard method 4500-P E. 

6) คลอโรฟิลล์ เอ 
(chlorophyll a) 

Spectrophotometric Method 
สกัดด้วย Hexane 90% 

standard method 10200H 
chlorophyll  

ที่มา : Standard Method, 2005 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1) ผลการศึกษาคุณภาพน้้าในคลองหลวงที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

1.1) ค่าอุณหภูมิ (Temperature) 
จากการศึกษาค่าอุณหภูมิของน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลา

ตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลางทั้ง 3 บริเวณพบว่า ค่าอุณหภูมิของน้้าจากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 

บริเวณไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (F-test) ซึ่งจุดที่มีอุณหภูมิ

สูงสุด คือ จุดเก็บตัวอย่าง E3 และจุดที่มีค่าอุณหภูมิต่้าสุดคือจุด W1 แสดงดังภาพที่ 2 และเมื่อ

เปรียบค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 

2537) พบว่าอุณหภูมิของน้้าจัดว่ายังอยู่ในเกณฑ์เป็นไปตามธรรมชาติ โดยอุณหภูมิของน้้าจะต้องไม่

สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส (ประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส) 
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ภาพที ่2 การวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิของน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลา

ตอนกลากับทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 

1.2) ค่าพีเอช (pH) 

 
ภาพที ่3 การวิเคราะห์ค่าพีเอช (pH) ของน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบ

สงขลาตอนกลางกับทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 

 จากการศึกษาค่าพีเอช ของน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลา

ตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลางทั้ง 3 บริเวณเปรียบค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินตามประกาศ
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คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบว่าค่าพีเอชของน้้าจัดว่ายังอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ประมาณ 5 ถึง 9 ซึ่งจุดที่มีค่าพีเอชของน้้าสูงที่สุดคือ จุด T2 มีค่าพีเอช

ของน้้าเท่ากับ 7.61 และจุดที่มีค่าพีเอชของน้้าต่้าสุดคือจุด W2 มีค่าพีเอชของน้้าเท่ากับ 7.16 ดัง

แสดงในภาพที ่3 

1.3) ค่าความขุ่นของน้้า (Turbidity) 

 
 

ภาพ 4 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความขุ่น (Turbidity) ของน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อ

ระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนกลางกับทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 

 จากการศึกษาค่าความขุ่น (Turbidity) ของน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่าง

ทะเลสาบสงขลาตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลางทั้ง 3 บริเวณพบว่า ค่าความขุ่นของน้้าจากจุด

เก็บตัวอย่างทั้ง 3 บริเวณไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (F-test) 

ซึ่งจุดที่มีความขุ่นมากที่สุดคือ จุดเก็บตัวอย่างน้้าฝั่งตะวันออกที่ 2 (E2) มีค่าความขุ่นของน้้าเท่ากับ 

10.30 NTU ดังแสดงในภาพที่ 4 เพราะเนื่องจากบริเวณโดยรอบจุดเก็บตัวอย่างเป็นพ้ืนที่ท้านาและปุาพรุ 

เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูน้้าได้น้าพาตะกอนลงสู่คลองหลวง และรวมทั้งบริเวณนี้มีความตื้นเขินจึงมีแนวโน้มที่

จะท้าให้ค่าความขุ่นของน้้าสูงกว่าจุดอ่ืน ๆ  
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1.4) ค่าการน้าไฟฟูา (Conductivity) 

 
ภาพที ่5 การวิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟูา (Conductivity) ของน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อ

ระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนกลางกับทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 

        จากการศึกษาค่าการน้าไฟฟูา (Conductivity) ของน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่าง

ทะเลสาบสงขลาตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลางทั้ง 3 บริเวณพบว่า ค่าการน้าไฟฟูาของน้้าจาก

จุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 บริเวณไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%        

(F-test) ซึ่งจุดที่มีค่าการน้าไฟฟูา (Conductivity) มากที่สุดคือ จุด E1 มีค่าการน้าไฟฟูาของน้้า

เท่ากับ 2.89 µs/cm ดังแสดงในภาพที ่5 

1.5) ฟอสเฟตรวม (Total Phosphate) 
จากการศึกษาค่าฟอสเฟตรวม (Total Phosphate) ของน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อ

ระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลางทั้ง 3 บริเวณพบว่าค่าฟอสเฟตรวม
ของน้้าจากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 บริเวณมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
(F-test) ซึ่งจุดที่มีค่าฟอสเฟตรวมมากที่สุดคือ จุด T2 มีค่าฟอสเฟตรวมของน้้าเท่ากับ 0.74 mgP/L 
ดังแสดงในภาพที่ 6 เมื่อเปรียบค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบว่าค่าฟอสเฟตรวมของน้้าทั้งสามบริเวณ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน เพราะเนื่องจากลักษณะพ้ืนที่เป็นบริเวณที่รองรับน้้าของคลองทั้งสองฝั่ง
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คือ บริเวณคลองฝั่งตะวันออกและคลองฝั่งตะวันตกซึ่งบริเวณโดยรอบของฝั่งคลองทั้งสองฝั่งมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในการ เพาะปลูกท้าการเกษตร  พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน พ้ืนที่ฟาร์มเลี้ยง
กุ้ง และรวมถึงการท้านา (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, 2551) เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนเกิดการ
ชะล้างน้้าพาตะกอนและธาตุอาหารฟอสเฟตลงสู่คลองทั้งสองฝั่งและไหลรวมมายังบริเวณจุดรวมของ
น้้า จึงมีการน้าพาตะกอนและธาตุอาหารฟอสเฟตต่างๆ มารวมกันในบริเวณนี้จนส่งผลให้เกิดการ
สะสมของธาตุอาหารมากที่พอต่อการเจริญเตอบโตของแพลงก์ตอน และพืชน้้าขนาดเล็ก จนอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนริมน้้าได้ 
 

 
ภาพที ่6 การวิเคราะห์ค่าฟอสเฟตรวม (Total Phosphate) ของน้้าในคลองหลวงที่เชื่อมต่อ

ระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนกลางกับทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 

1.6) ปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A) 
จากการศึกษาปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A) ของน้้าในคลองหลวงที่

เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลางทั้ง 3 บริเวณพบว่าปริมาณ
สารคลอโรฟิลล์เอ ของน้้าจากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 บริเวณมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (F-test) ซึ่งทั้ง 3 บริเวณมีปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอ สูงกว่าเกณฑ์ที่ชี้ถึงการเกิด
ปัญหายูโทรฟิเคชันคือ 10 µg/L (นิคม ละอองศิริวงศ์ และยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร, 2547) และจุดที่
มีปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอ มากที่สุดคือ จุดเก็บตัวอย่างน้้าจุดรวมของน้้าที่ 2 (T2) มีปริมาณสาร
คลอโรฟิลล์เอ ของน้้าเท่ากับ 77.75 µg/L  
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ภาพที ่7 การวิเคราะห์ปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A) ของน้้าในคลองหลวงที่

เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนกลางกับทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 

2) การประเมินสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันในคลองหลวงท่ีเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

 
ภาพที ่8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอกับฟอสเฟตที่ระดับความเชื่อม่ัน 

95% (สถิติแบบ Correlations) 
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ภาพที ่9 แสดงปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอในแตละจุดเก็บตัวอย่าง ในคลองหลวงที่เป็นจุด

เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์คุณภาพน้้าทั้ง 3 บริเวณดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9 สามารถ
น้ามาประเมินสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันในพื้นที่คลองหลวงได้ พ้ืนที่ที่มีแนวโน้มเกิดปัญหายูโทรฟิเคชัน
อย่างรุนแรงที่สุดคือ พ้ืนที่บริเวณที่เป็นจุดรวมของน้้า(T1และT2) ซึ่งมีธาตุอาหารพวกฟอสเฟตรวม
ของน้้าน้้าเฉลี่ยในปริมาณที่ค่อนข้างสูงคือ 0.52 mgP/L และ 0.74 mgP/L ตามล้าดับ และมีปริมาณ
สารคลอโรฟิลล์เอ เฉลี่ยเท่ากับ 38.76 µg/L และ 77.75 µg/L ตามล้าดับ เพราะเนื่องจากพ้ืนที่
บริเวณจุดรวมของน้้า (Down stream) มีปริมาณธาตุอาหารในน้้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้า
ผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.  2537) และมีปริมาณสาร
คลอโรฟิลล์เอ ในปริมาณที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ชี้ถึงการเกิดยูโทรฟิเคชันคือ 10 µg/L (นิคม ละอองศิริวงศ์ 
และยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร , 2547) จึงมีแนวโน้มที่จะท้าให้เกิดปัญหายูโทรฟิเคชันอย่างรุนแรง 
รวมทั้งลักษณะของพ้ืนที่ที่เป็นจุดรวมของน้้าจากฝั่งคลองตะวันออกและน้้าจากฝั่งคลองวันตกรวมกัน 
จึงท้าให้เกิดการสะสมของตะกอนและธาตุอาหารในน้้าที่มีประโยชน์สูงจนเกินไป จนส่ งผลท้าให้เกิด
การเจริญเติบโต หรือการบูมของแพลงก์ตอนพืช และพืชน้้าขนาดพวกสาหร่ายอย่างรุนแรง ล้าดับ
ถัดไปคือพ้ืนที่บริเวณคลองหลวงฝั่งคลองตะวันตก (W1, W2 และ W3) ที่มีปริมาณฟอสเฟตรวมของ
น้้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.34 mgP/L, 0.40 mgP/L และ 0.42 mgP/L ตามล้าดับ และมีปริมาณสาร
คลอโรฟิลล์เอเฉลี่ยเท่ากับ 14.72 µg/L, 27.35 µg/L และ 39.78 µg/L ตามล้าดับ และล้าดับสุดท้าย
คือพ้ืนที่บริเวณฝั่งคลองตะวันออก (E1, E2 และ E3) มีปริมาณฟอสเฟตรวมของน้้าน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 
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0.29 mgP/L, 0.32 mgP/L และ 0.36 mgP/L ตามล้าดับ มีปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอเฉลี่ยเท่ากับ 
11.47 µg/L, 12.48 µg/L และ 16.98 µg/L 

 

  
ล้าคลองสาขาท่ีไหลลงสูพื้นท่ีคลองหลวง การเลีย้งกุ้งคูน้้าจากบ่อกุ้งที่ปล่อยลงสู่คลองหลวง 

  
พื้นที่การปลูกปาล์มน้้ามันริมคลองหลวง เจริญเตบิโตของแพลงกต์อนพืชและสาหรา่ยในคลองหลวง 

  
เจริญเตบิโตของแพลงกต์อนพืชและสาหรา่ยในคลองหลวง เจรญิเติบโตของแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายในคลองหลวง 

ภาพที ่10 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองหลวงที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับทะเลสาบ
สงขลาตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
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จากภาพ 10 จะเห็นได้ว่าคลองทั้งสองฝั่งนี้มีแนวโน้มเกิดปัญหายูโทรฟิเคชันในระดับ
ค่อนข้างรุนแรง เพราะเนื่องจากคลองทั้งสองฝั่งที่มีล้าคลองสาขาย่อยเชื่ อมต่อมากมาย รวมทั้งล้า
คลองมีความตื้นเขิน จึงเหมาะส้าหรับการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน สาหร่าย และพืชน้้าขนาดเล็ก
ต่าง ๆ รวมทั้งพ้ืนที่รอบ ๆ ทั้งสองบริเวณมีการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในการท้าการเกษตร เช่น 
การท้าสวนปาล์มน้้ามัน การท้านา การท้านากุ้ง เป็นต้น ซึ่งมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างมากจนเกินไป 
เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเกิดการชะล้างน้าพาตะกอนและธาตุอาหารลงสู่บริเวณคลองหลวงทั้งสองฝั่ง จนท้า
ให้เกิดปัญหายูโทรฟิเคชัน และปัญหามลพิษทางน้้าอ่ืน ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนริมน้้าได้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

พ้ืนที่บริเวณคลองหลวงที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนล่างกับทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหายูโทรฟิเคชันและปัญหามลพิษทางน้้าอ่ืน ๆ อย่างรุนแรง
ในช่วงต้นฤดูฝน (กรกฎาคม-กันยายน) เพราะเนื่องจากคลองหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างกับทะเลสาบสงขลาตอนกลาง มีล้าคลองสาขาย่อยเชื่อมต่อมากมาย รวมทั้งลักษณะของ
ล้าคลองมีความตื้นเขินส่วนใหญ่ จึงเหมาะส้าหรับการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช สาหร่าย และ
พืชน้้าขนาดเล็กต่าง ๆ รวมทั้งพ้ืนที่รอบ ๆ ทั้งสองบริเวณมีการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในการ
ท้าการเกษตร เช่น การท้าสวนปาล์มน้้ามัน การท้านา การท้านากุ้ง เป็นต้น จึงมีการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีต่างๆ มากจนเกินไป เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝน น้้าได้มีการชะล้างน้าพาตะกอนและธาตุอาหาร
จากหน้าดินไหลลงสู่คลองหลวงจึงเกิดการสะสมของตะกอนและธาตุอาหารในน้้ามีมากจนเกินไป ท้า
ให้แพลงก์ตอนพืชและพืชน้้าขนาดเล็ก เช่น สาหร่าย และ ตะไคร่น้้า มีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์
อย่างรวดเร็ว จนท้าให้สัตว์น้้าตายจ้านวนมาก เกิดปัญหาทรัพยากรสัตว์น้้าลดลง ปัญหาน้้าเสีย จน
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้้า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชนและประชาชนริมน้้าอีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 

พ้ืนที่บริเวณรอบคลองหลวงส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงเกษตรจึงควรมี
การน้ามาตรการ การอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งมีการควบคุมการใช้สารเคมี
ในการเพาะปลูกเพ่ือที่จะสามารลดผลกระทบได้ 
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การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติน้้าท่วมและดินถลม่ ในต้าบลกรุงชิง  
อ้าเภอนบพิต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Floods and Landslides Natural Disaster Preparedness, in Krung Ching 
Sub-District, Noppitam District, Nakhon Si Thammarat Province  

ศิรพร สิทธิฤทธิ์1 และเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี2 

บทคัดย่อ 

ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่มเมื่อวันที่ 23-31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และช่วงเดือน
มกราคม 2556 ที่ผ่านมา  เนื่องมาจากลักษณะพ้ืนที่ของต าบลกรุงชิงตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูเขาล้อมรอบ 
โดยมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขาสูง งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลการ
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่มในพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) เพ่ือค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการเกิด
เหตุการณ์น้ าท่วมและดินถล่มในพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง ผลการวิจัยพบว่า ต าบลกรุงชิงมีระบบเฝ้าระวัง
และเตือนภัยของต าบลภายใต้ชื่อ “เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติกรุงชิง” ส่วนผลการวิจัยด้าน
ธรรมชาติพยากรณ์ของพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนเกิดภัยและระยะ
เกิดภัย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วมและดินถล่มส่วนใหญ่ คือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมและดินถล่มตามแผนที่เสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีจ านวน 8 หมู่บ้าน 158 หลังคาเรือน 
ทั้งนี้งานวิจัยขั้นต่อไปควรเป็นงานวิจัยด้านการให้ความรู้ เรื่องการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ า
ท่วมและดินถล่ม เนื่องจากความรู้เมื่อได้รับแล้วเป็นสิ่งที่ยั่งยืน และหากประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ดังกล่าวมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่าง
ถูกต้อง อีกท้ังยังช่วยลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิต และทรัพย์สินที่จะเกิดตามมาเช่นกัน 

 
ค้าส้าคัญ : การรับมือภัยพิบตัิทางธรรมชาต,ิ น้ าท่วม, ดินถล่ม 
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Abstract 
 

Krung Ching Sub-District, Noppitam District, Nakhon Si Thammarat Province is 

one of the area affected by floods and landslides natural disaster on 23-24 March 

2011 and January 2012 because Krung Ching Sub-District is situated in the valley with 

surrounding mountain. The purposes of this research wear 1) to study about floods 

and landslides natural disaster preparedness, in Krung Ching Sub-District, Noppitam 

District, Nakhon Si Thammarat Province and 2) to identify people who are at risk of 

being affected by floods and landslides natural disaster in Krung Ching Sub-District. 

The research found out that Krung Ching Sub-District has monitoring and warning 

system under the name of “Krung Ching Disaster Monitoring and Warning Network” 

The results on natural disaster forecast showed 2 phases: before disaster and during 

disaster. The people at risk of being affected by the flooding and landslides is mainly 

people living in risk flooding and landslides areas, according to the risk map created 

by Krung Ching Sub-District Administration Organization, Noppitam District, Nakhon Si 

Thammarat Province, which includes 8 villages or 158 households. Further research 

should be on educating people on coping with flood and landslides natural disasters 

because knowledge is sustainable upon received and if people in risk areas have the 

right knowledge, they can protect themselves correctly.  In addition, it will also help 

reduce the loss of life and property associated with disaster. 

Keywords : natural disaster preparedness, floods, landslides 

 
บทน้า 

แนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน ประกอบกับการน า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึง

การเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนเมือง ท าให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 

เสื่อมโทรม ระบบนิเวศเสียสมดุล และส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ดินถล่ม 
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แผ่นดินไหว และภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ส่งผลกระทบให้เกิดความ

เสียหาย ทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จนท าให้หลายประเทศที่ยากจนอยู่แล้วต้อง

ยากจนขึ้นกว่าเดิม จนบางประเทศถึงกับต้องไปเริ่มต้นการพัฒนาประเทศใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกนาน

หลายปี (อติวรรณ์ คุณาภินันท์, 2548 อ้างถึงใน ศิรินันต์ สุวรรณโมลี, 2552) 

สถานการณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็พบว่าได้
ทวีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่ม ดัง
เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติดินถล่มที่เกิดขึ้นในรอบ 24 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
อย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 1 
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* หมายเหตุ  เลข 0 หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
 
ภาพที ่1 ตัวอย่างเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ าท่วมและดินถล่มของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2531-2554 (24 ปี)   
ที่มา : ส านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี (2555) 

ผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหาย แทน 1:10 (คน) 
บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง แทน 1:100 (หลัง) 
บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน แทน 1:100 (หลัง) 
มูลค่าความเสียหาย แทน 1:100,000,000 (บาท) 
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จากภาพจะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่มที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมีความ
รุนแรงและส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน และบ้านเรือน จากเหตุการณ์และสถิติที่
กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า เราควรตระหนักถึงการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อการยับยั้งปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวะมลพิษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ก่อให้เกิดปัญหาลูกโซ่ในปัจจุบัน พร้อมกับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดการภัยพิบัติจากเชิงรับเป็นเชิงรุก
และกระตุ้นให้ทุกคนเข้าใจว่า การจัดการภัยพิบัติเป็นหน้าที่ของทุกคน (นิลุบล สู่พานิช, 2549)   
 ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่ม เนื่องมาจากลักษณะพ้ืนที่ของต าบลกรุงชิงตั้งอยู่ในหุบ
เขาที่มีภูเขาล้อมรอบ โดยมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
และอุทยานแห่งชาติเขานันซึ่งมีชื่อเรียกว่า “อ่าวกรุงชิง” จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี (2555) 
ได้รายงานไว้ว่า พื้นที่ของต าบลกรุงชิงมีลักษณะเป็นภูเขาที่มีความลาดชันสูง ชั้นดินหนาส่วนใหญ่เป็น
ดินเหนียวปนทรายและดินทรายปนก้อนหินแกรนิต ส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ง่ายหากมีปริมาณน้ าฝนที่
มากเกินไป และจากเหตุการณ์น้ าท่วมและดินถล่มที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23-31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 
ที่ผ่านมา พบว่ามีพ้ืนที่ได้รับความเสียหายรวม 11 หมู่บ้าน และมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมด
จ านวน 268 หลัง โดยเสียหายทั้งหลัง 80 หลัง เสียหายบางส่วน 188 หลัง ซึ่งในขณะนั้นทางชุมชนยัง
ไม่มีแผนการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งเส้นทาง
การคมนาคมของพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง มีเส้นทางเข้า-ออกเพียงเส้นทางเดียว ท าให้การช่วยเหลือจาก
ภายนอกในการเข้าถึงพ้ืนที่ใช้เวลานานและเดินทางได้ล าบาก เนื่องจากเส้นทางคมนาคมไม่เอ้ืออ านวย 
เช่น ดินถล่มมาทับเส้นทางจราจร สะพานขาด เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
อากาศก็ท าได้ยากเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการข้ึนและลงของเฮลิคอปเตอร์  

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในพ้ืนที่ สามารถรับมือกับภัยพิบัติน้ าท่วมและ
ดินถล่มจึงมีความจ าเป็น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิต และทรัพย์สินที่จะเกิดตามมาเช่นกัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่มในพ้ืนที่
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2) เพ่ือค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมและ
ดินถล่มในพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ไดข้้อมูลการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่มในพ้ืนที่ต าบล
กรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 2) ได้ทราบประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมและดิน
ถล่มในพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 พื้นที่วิจัย ได้แก่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมและดินถล่มต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมและดินถล่มของพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง 
อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 3,024 หลังคาเรือน 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วมและดินถล่ม และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ตามแผนที่เสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
เอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 

ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย เอกสารจากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผลงานทางวิชาการ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่ม  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าพื้นที ่

ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าพ้ืนที่ 2 ส่วน ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในด้าน
ภัยพิบัติของพ้ืนที่ศึกษา โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกข้อมูล การบันทึกเทป 
และการบันทึกภาพถ่าย โดยการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน 9 คน 
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทั้ง 8 หมู่บ้าน และก านันต าบลกรุงชิงจ านวน 1 คน 2) 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง จ านวน 2 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรุงชิง จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยต าบลกรุงชิง 
จ านวน 1 คน 3) กลุ่มของประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติของต าบลกรุงชิง จ านวน 
4 คน ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรุงชิง ได้แก่ หัวหน้าเครือข่ายฯ 
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จ านวน 1 คน ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ จ านวน 1 คน กรรมการเครือข่ายฯ จ านวน 2 คน และ 4) ประชาชน
ทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 158 หลังคาเรือน ได้แก่ หมู่ที่ 1 จ านวน 9 หลังคาเรือน หมู่ที่ 3 
จ านวน 37 หลังคาเรือน หมู่ที่ 4 จ านวน 6 หลังคาเรือน หมู่ที่ 5 จ านวน 8 หลังคาเรือน หมู่ที่ 6 
จ านวน 26 หลังคาเรือน หมู่ที่ 7 จ านวน 25 หลังคาเรือน หมู่ที่ 8 จ านวน 36 หลังคาเรือน และหมู่ที่ 
11 จ านวน 11 หลังคาเรือน 

2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยสังเกตจากการเข้าพ้ืนที่โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของพ้ืนที่ศึกษา โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกข้อมูล การ
บันทึกเทป และการบันทึกภาพถ่าย 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารและจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลแล้ว
น ามาวิเคราะห์ โดยการสรุปและการบรรยายเชิงพรรณนา  

 
ผลการวิจัย 
 1) ผลการศึกษาข้อมูลการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติน้้าท่วมและดินถล่ม 

 จากการเข้าพ้ืนที่ศึกษาวิจัย พบว่า การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ า
ท่วมและดินถล่มของพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช มี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 1.1 ผลการศึกษาด้านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยของต้าบลกรุงชิง อ้าเภอนบพิต้า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 จากการข้อมูลพบว่า มีการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและการประสานงานกับ
ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าในชุมชน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดิน
ถล่มของกรมทรัพยากรธรณี (2554) พบว่า กลุ่มบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยดิน
ถล่ม ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีด าเนินการขอรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมกับท าแผนที่
ก าหนดต าแหน่งพิกัดบ้านของผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายทุกหลังคาเรือน จ านวน 49 คน ใน 11 
หมู่บ้าน และได้มอบอุปกรณ์วัดน้ าฝนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ าท่วมและดินถล่ม โดยผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนในการอบรมครั้งนี้ จะมีหน้าที่ในการตรวจวัดปริมาณน้ าฝน เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการเตือนภัย ในล าดับต่อไป (กรมทรัพยากรธรณี, 2554) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้รับผิดชอบตรวจวัดปริมาณน้ าฝน 
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หมูบ่้าน จ้านวน (คน) ผู้รับผิดชอบตรวจวัดปริมาณน้้าฝน 
หมู่ที ่1 บ้านนบ 3            นายสุธี เมืองสุวรรณ 
หมู่ที ่2 บ้านห้วยพาน 6            นายจเร รัตนวงศ์ 
หมู่ที ่3 บ้านพิต า 7            นายสิทธิโชค จุลวัฒน์ 
หมู่ที ่4 บ้านเปียน 4            นายประภาส จันทร์ชุมแสง 
หมู่ที ่5 บ้านสวนปราง 3            นายอ านวย จันทร์ชุม 
หมู่ที ่6 บ้านปากลง 7            นายวิรพล คงทอง 
หมู่ที ่7 บ้านห้วยตง 4            นายสุพร กัญญาโพธิ ์
หมู่ที ่8 บ้านทับน้ าเต้า 3            นายประวัติ ชูวิรัตน์ 
หมู่ที ่9 บ้านห้วยแห้ง 5             นายวันชัย แก้วหีด 
หมู่ที ่10 บ้านสองแพรก 6             นายประสงค์ แก้วนุ่น 
หมู่ที ่11 บ้านหวายช่อ 1             นายสมพร คงยืน 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554)  

นอกจากนี้ ในพื้นที่ต าบลกรุงชิงยังมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติของต าบลชื่อว่า “เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติกรุงชิง” โดยก่อตั้งขึ้นภายหลังจากเกิด
เหตุการณ์น้ าท่วมและดินถล่ม เมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งจากการบอกเล่าของ นางจันทิมา ศรีนุรัตน์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง นายวิรพล คงทอง ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรุงชิง นายวรชัย วรชาญชัย ที่ปรึกษาเครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรุงชิง นายกรีฑานุวัฒ พิณทอง กรรมการ ให้ข้อมูลว่า ในวันที่เกิดอุทกภัย ต าบลกรุงชิงโดนตัด
ขาดจากภายนอกประมาณ 7 วัน กว่าหน่วยงานจากภายนอกจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ ส่งผลให้
ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเริ่มคิดและรวมตัวกันพูดคุยว่าจะท าอย่างไรเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด จึงตกลง
กันตั้งเครือข่ายดังกล่าวขึ้นมา เพ่ือเป็นศูนย์กลางของต าบลในการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ าท่วมและ
ดินถล่ม โดยมีโครงสร้างการท างานแบบทั่วไป ซึ่งสิ่งส าคัญของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของ
เครือข่าย จะต้องมีจิตสาธารณะ และเล็งเห็นความส าคัญของการท างานในส่วนนี้จริง ๆ เพราะในบาง
โอกาสสมาชิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในการเดินทางไปช่วยเหลือ ประชุม หรือเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ 
(ภายใต้กิจกรรมการท างาน) ส าหรับสมาชิกของเครือข่ายฯ จะมีอยู่อยู่ในทุกหมู่บ้าน ซึ่งในปัจจุบันนี้มี
อยู่ทั้งหมดประมาณ 205 คน จะแบ่งเขตรับผิดชอบในแต่ละหมู่บ้าน และสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านจะ
ไม่เท่ากัน ทางเครือข่ายฯ มีกระบวนการท างาน ดังนี้ 

1. เมื่อเริ่มเกิดฝนฟ้าคะนอง สมาชิกที่เฝ้าระวังภัยในแต่ละหมู่บ้าน จะต้องเฝ้าสังเกตระดับน้ า 
จากเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนที่ได้ให้ไว้ในแต่ละหมู่บ้าน และใช้วิทยุเครื่องแดงในการติดต่อสื่อสารนาที
ต่อนาที เพ่ือเฝ้าระวังระดับน้ า 
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2. หากบริเวณใดหรือพ้ืนที่ใดมีความเสี่ยง จะต้องแจ้งไปยังศูนย์กลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต าบล
กรุงชิง เพ่ือบอกให้ศูนย์กลางตัดสินใจว่าให้เตือนภัยอพยพหรือไม่ และเตรียมพร้อมเข้าให้การ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 

3. หากพ้ืนที่ใดจ าเป็นต้องอพยพชาวบ้าน จะมีสมาชิกที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนใช้รถไซเรน
เตือนภัย และทยอยน าผู้เสี่ยงภัยออกนอกพ้ืนที่ มายังจุดอพยพ (จุดปลอดภัย) แต่หากจุดไหนไม่
สามารถเข้าไปได้ ก็จะมีสมาชิกของเครือข่ายในโซนนั้นๆ คอยเตือนภัยให้อพยพออกจากจุดเสี่ยงทันที 

4. ส าหรับหมู่บ้านไหนที่โดนตัดเป็นเกาะ ทางเครือข่ายจะมีเสื้อชูชีพ เชือก เพ่ือใช้ในการ
ล าเลียงผู้เสี่ยงภัย และล าเลียงน้ ากับอาหารให้ผู้ประสบภัยที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้อย แต่ไม่สามารถ
สัญจรไปไหนได้  
 1.2 ผลการศึกษาด้านพื้นที่ปลอดภัย 

 จากการส ารวจของกรมทรัพยากรธรณี (2554) พบว่ามีพ้ืนที่ไม่ได้รับความเสียหาย
และไม่อยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมและดินถล่มของต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งเหมาะแก่การตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวหากเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม
และดินถล่ม โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 พ้ืนที่ปลอดภัยของต าบลกรุงชิง 
 

หมู่บ้าน พ้ืนที่ พิกัด 
หมู่ที่ 3 บ้านพิต า โรงเรียนบ้านพิต า 

วัดบ่อน้ าร้อน 
571503E/ 966746N 
572438E/ 966816N 

หมู่ที่ 4 บ้านเปียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเปียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง 
วัดบ้านเปียน 
โรงเรียนบ้านเปียน 

569700E/ 972235N 
569689E/ 972241N 
569847E/ 971593N 
569737E/ 971647N 

หมู่ที่ 5 บา้นสวนปราง ตลาดเสาวนีย์ 567979E/ 972687N 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตง ลาน อสม.ห้วยตง 567196E/ 985915 N 
หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ าเต้า ส านักสงฆ์ป่าประนิมิต 567993E/ 980655 N 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 
 

จากข้อมูลข้างต้น ในทุกพ้ืนที่ที่กล่าวมาได้ใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวจากเหตุการณ์น้ าท่วม
และดินถล่มเมื่อวันที่ 23-31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา 
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 1.3 ผลการศึกษาด้านธรรมชาติพยากรณ์ของชุมชน 

 ธรรมชาติพยากรณ์ คือ การพยากรณ์โดยอาศัยการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งสัตว์ 
พืช หรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งจากการเข้าพ้ืนที่เบื้องต้นของของผู้วิจัย พบว่า ธรรมชาติพยากรณ์ของพ้ืนที่
ต าบลกรุงชิง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือระยะก่อนเกิดภัย และระยะเกิดภัย ดังนี้ 

ระยะก่อนเกิดภัย สามารถสังเกตจากปรากฏการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
1. นกยาง บินมาเป็นฝูงใหญ่ โดยไม่เคยเกิดมาก่อน พยากรณ์ว่าจะเกิดน้ าท่วมใหญ่ 
2. มดคันหรือมดด า อพยพจากรูขึ้นไปอยู่ในที่สูง หรือเข้ามาอยู่ในบ้านมากกว่าปกติ 
3. ไส้เดือนขึ้นจากรูมากผิดปกติ 
4. ไม่ได้ยินเสียงร้องของสัตว์ป่า เช่น จิ้งหรีด เรไร กบ นก เป็นต้น ซึ่งปกติ สัตว์

เหล่านี้จะส่งเสียงร้องหากเกิดฝนตกแบบธรรมดา  
ระยะเกิดภัย สามารถสังเกตจากปรากฏการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
1. สังเกตจากสีน้ า จะมีสีแดงขุ่นและมีเศษหญ้า เศษโคลนไหลผสมมาด้วย 
2. ได้ยินเสียงน้ าดังกระหึ่ม คล้ายเสียงจุดประทัด 

 2) ผลการศึกษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วมและดินถล่ม ส่วนใหญ่คือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมและดินถล่มตามแผนที่เสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบล
กรุงชิง พบว่า มีจ านวน 8 หมู่บ้าน 153 หลังคาเรือน ดังแสดงในตารางที่ 3 และจากการเข้าพ้ืนที่จริง
เพ่ือส ารวจข้อมูลของผู้วิจัย พบว่า มีจ านวน 8 หมู่บ้าน 158 หลังคาเรือน ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 3 ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ้านวน (หลังคาเรือน) 
1                บ้านนบ 3 
3                บ้านพิต า 37 
4                บ้านเปียน 7 
5                บ้านสวนปราง 6 
6                บ้านปากลง 24 
7                บ้านห้วยตง 25 
8                บ้านทับน้ าเต้า 36 
11                บ้านหวายช่อ 15 

รวม 153 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง (2556)  

ตารางท่ี 4 ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ 

 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ้านวน (หลังคาเรือน) 

1                บ้านนบ 9 
3                บ้านพิต า 37 
4                บ้านเปียน 6 
5                บ้านสวนปราง 8 
6                บ้านปากลง 26 
7                บ้านห้วยตง 25 
8                บ้านทับน้ าเต้า 36 
11                บ้านหวายช่อ 11 

รวม 158 

ที่มา : ข้อมูลที่ได้จากการเข้าพ้ืนท่ีจริง 
 

 จากการส ารวจของผู้วิจัย พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้ง 158 ครัวเรือน มี
ลักษณะการตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมคลองเกือบทั้งหมด รองลงมาคือ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ มี
ลักษณะการตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมเขา และเป็นผู้ที่เคยประสบภัยพิบัติเกือบทั้งหมด อีกทั้งปัจจุบัน
โดยส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่บ้านเรือนที่เสี่ยงภัย และไม่มีแผนในการอพยพที่อยู่อาศัย ซึ่ งมีข้อจ ากัดใน
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ด้านพื้นทีใ่นการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ โดยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว 
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน
ของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนส่วนใหญ่อาศัยอยู่หลังละ 3 คน และผู้ทุพพลภาพมีอยู่ 3 คน ซึ่ง
อาศัยอยู่หมู่ที่ 7 เป็นผู้พิการหูหนวก 1 คน และออทิสติก 2 คน 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ 2 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ 1. สรุปผลการเตรียมพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่มของต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ  2. สรุปผลการศึกษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบของต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สรุปผลการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่มของต าบล 
กรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยของต าบล มีชื่อว่า 
“เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติกรุงชิง” โดยเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสิ่ง
ส าคัญของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่าย จะต้องมีจิตสาธารณะ และเล็งเห็นความส าคัญ
ของการท างานในส่วนนี้จริง ๆ เพราะในบางโอกาสสมาชิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในการเดินทางไป
ช่วยเหลือ ประชุม หรือเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ (ภายใต้กิจกรรมการท างาน) ส าหรับสมาชิกของ
เครือข่ายฯ จะมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 205 คน จะแบ่งเขตรับผิดชอบ
ในแต่ละหมู่บ้าน และสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านจะไม่เท่ากัน นอกจากนี้ กรมธรณีวิทยา เข้าไปท า
ฐานข้อมูลด้านพื้นที่เสี่ยงภัยของหมู่บ้าน โดยมีแผนที่เสี่ยงภัยของชุมชน และพ้ืนที่ปลอดภัยของชุมชน 
ซึ่งใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวจากเหตุการณ์น้ าท่วมและดินถล่มเมื่อวันที่ 23-31 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพูลศิริ โชคสมบูรณ์กุล และวีรศักดิ์ อุดม
โชค (ม.ป.ป) ซึ่งเป็นงานวิจัยเรื่องก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติจากแผ่นดินถล่มบริเวณลุ่มน้ าปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และงานวิจัยของบุญชุบ บุ้งทอง (2544) เป็นงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์พ้ืนที่
เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินถล่ม ซึ่งทั้งหมดได้มีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือก าหนดเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย
จากแผ่นดินถล่ม โดยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปออกมา
เป็นแผนที่เสี่ยงภัย ซึ่งงานวิจัยด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ าท่วมและดินถล่มส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัย
ออกมาลักษณะจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยดังกล่าว อีกท้ังจากการเก็บข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ของชุมชน ยังพบว่ามี
ธรรมชาติพยากรณ์ของชุมชน จากการเก็บข้อมูลของต าบลกรุงชิง พบว่า แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะ
ก่อนเกิดภัย และระยะเกิดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ ประคองศรี (ม.ป.ป) ศึกษาเรื่อง 
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มหัศจรรย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
พบว่า มีการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศโดยภูมิปัญญาชุมชนโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ 
ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ การสังเกตพฤติกรรมของพืช การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ 
และสังเกตจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และยังมีการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศเพ่ิมเติม โดยการพยากรณ์
การเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง การเกิดฝนตก การเกิดอากาศหนาว การเกิดภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งจากการ
วิจัย พบว่า ยังมีงานการศึกษาด้านธรรมชาติพยากรณ์ของชุมชนน้อย นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า 
ทางชุมชนยังไม่มีข้อมูลด้านการเตรียมพร้อมอพยพและการเตรียมถุงยังชีพ  

2) สรุปผลการศึกษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบของต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมและดินถล่ม
ตามแผนที่เสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จั งหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
จากการเข้าพ้ืนที่วิจัย พบว่า มีจ านวน 8 หมู่บ้าน 158 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่บ้านเรือนอยู่บริเวณริม
คลองและริมเขา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รักชนก สุภาการณ์ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการ
ปัญหาน้ าท่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งพบว่า
ลักษณะภูมิประเทศเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม กอปรกับพ้ืนที่ต้นน้ าถูกท าลาย จึงส่งผลให้
เกิดภัยพิบัติน้ าท่วมและดินถล่ม เป็นต้น และในการส ารวจข้อมูล กลุ่มเป้าหมายหลักที่ศึกษาในครั้งนี้
คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเป็นผู้น าครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ชาลี เบญจวงศ์ 
(2549) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภัยจากดินถล่มและการเตรียมความพร้อมรับภัยจากดินถล่มของ
ประชาชนในเขตพ้ืนมที่เสี่ยงภัย จังหวัดหนองบัวล าภู งานของ ศรัณยู เรือนจันทร์ (2555) ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบความพร้อมในการดูแลตนเองของชุมชนที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ าท่วมและดินถล่มใน
จงัหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น โดยการศึกษาส่วนหนึ่งได้มีการศึกษาถึงประสบการณ์เกี่ยวกับภัยจากน้ าท่วม
และดินถล่ม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นหัวหน้าครัวเรือนในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัย และ
งานของ สิทธิศักดิ์  เท่าธุรี (2544) ศึกษาเรื่อง การรับรู้และการปรับตัวของประชาชนบ้านน้ าก้อ
ภายหลังเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัย ในปี 2544 ซึ่งสอดคล้องกับพ้ืนที่วิจัยในด้านความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า ในช่วงก่อนเกิดภัย ประชาชนไม่ให้ความสนใจ
ต่อปัญหาของอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีความคิดเห็นเหมือนกันว่า เหตุการณ์การเกิดอุทกภัยที่มีความ
รุนแรงนั้นจะไม่เกิดขึ้น และไม่มีการเตรียมความพร้อมหรือการเตรียมรับสถานการณ์ อีกทั้งประชาชน
ในชุมชนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยน้อยมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยขั้นต่อไปต้องท าการศึกษาการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากการ

เกิดเหตุกาณ์น้ าท่วมและดินถล่ม เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติตัวได้
ถูกต้อง และจะช่วยลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิต และทรัพย์สินที่จะเกิดตามมา 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ  ผู้ ให้ ข้ อมู ลของ พ้ืนที่ ต าบลกรุ งชิ ง  อ า เภอนบพิต า  จั งหวั ด

นครศรีธรรมราช และสมาชิกในหน่วยวิจัยเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และอนุเคราะห์ให้งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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คุณสมบัติของวัสดุดูดซับธรรมชาติที่เหลือใช้จากชุมชน 
Surface Characteristic of Adsorbent from Natural Waste Materials 

 
ณัฐวุฒิ คงคุ้ม1 และปิยะดา วชิระวงศกร2 

 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุดูดซับธรรมชาติที่เหลือใช้

จากชุมชน โดยใช้วัสดุดูดซับ 7 ชนิด คือ ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านผักตบชวา ถ่านไม้มะปราง เปลือกไข่เป็ด 
เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู่ มาท าการศึกษาดูลักษณะและขนาดรูพรุน
โดยใช้เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) รุ่น LEO 1450 VP ผลการศึกษาปรากฏว่า 
ถ่านไม้มะปรางมีรูพรุนสูงกว่าวัสดุชนิดอ่ืน ๆ โดยมีขนาดรูพรุนอยู่ที่ 0.5-25 ไมโครเมตร รองลงมา
ได้แก่ ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านผักตบชวา มีขนาดรูพรุนอยู่ระหว่าง 1-17.5 และ 1-15 ไมโครเมตร 
ตามล าดับ ส่วนเปลือกไข่เป็ด เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู่ ไม่สามารถ
บอกขนาดรูพรุนได ้

 
ค้าส้าคัญ : รูพรุน ถ่าน เปลือกหอย ลักษณะพื้นผิว  วัสดุดูดซับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เบอร์โทรศัพท์ +6687-733-3189  

อีเมล์ torresclub2010@hotmail.com 
2  อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

873 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to investigate adsorbent surface 
characteristic of natural waste materials producted from community. Coconut shell 
charcoal, water hyacinth  charcoal, Maprang wood charcoal, duck egg shell  charcoal, 
babay clam shell, blood clam shell and green mussel shell were used for porous 
texture characteristic and size investigayion by Scanning Electron Microscope (SEM) 
(LEO 1450 VP). The results showed that Maprang wood charcoal had bigger porous 
size than the others which ranged between 0.5-25 µm, followed by coconut shell 
charcoal and water hyacinth  charcoal which were in ranged of 1-17.5 and 1-15 µm, 
respectively. For duck egg shell  charcoal, babay clam shell, blood clam shell and 
green mussel shell were not identified the pore size. 
 
Keywords : porous,  charcoal shell, surface characteristic, adsorbent 

 
บทน้า 

ปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้จากชุมชนมีอยู่มากมาย ซึ่งวัสดุหลายชนิดเมื่อใช้ไปในระยะเวลา 
หนึ่งแล้วก็จะหมดประโยชน์กลายเป็นของเหลือใช้ ท าให้กลายเป็นขยะต้องน าไปทิ้ง ถ้ามีของเหลือใช้
ถูกทิ้งอยู่ทุกวันขยะก็จะพอกพูนทับถมมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ท าให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เพราะของเหลือใช้หรือขยะที่ทิ้งไปนั้นมีทั้งแบบที่ย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติและแบบที่ไม่ย่อยสลาย แต่เมื่อน าวัสดุที่เหลือใช้เหล่านั้นมาท าให้เกิดประโยชน์ก็จะท าให้
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมลดลงไปด้วย ในงานวิจัยนี้ทางผู้วิจัยเล็งเห็นประโยชน์ในการน าวัสดุเหลือใช้
จากชุมชนน ามาศึกษาคุณสมบัติความพรุนของวัสดุดูดซับ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สามารถน าวัสดุ
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับมลพิษต่าง ๆ และยังเป็นการน าวัสดุที่
เหลือใช้แล้วในชุมชนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าของวัสดุเหล่านั้นให้น า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงขึ้นแทนที่จะทิ้งให้เป็นของเสียโดยเปล่าประโยชน์ แต่จะเป็นการน าส่วนนั้น
กลับมาท าให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนต่ าแต่ประโยชน์ที่ได้รับมีค่ามหาศาล โดยไม่
ท าลายระบบนิเวศอีกด้วย และเป็นการน าธรรมชาติมาบ าบัดของเสียท าให้สภาพแวดล้อมนั้นดีขึ้นอีก
ด้วย ทั้งนี้ผลของการคัดเลือกวัสดุดูดซับธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุด จะน าไปใช้ในการทดลองดูดซับ
โลหะหนักในน้ าต่อไป 
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและขนาดรูพรุนของวัสดุดูดซับที่เหลือใช้จากชุมชน 

ได้แก่ ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านผักตบชวา ถ่านไม้มะปราง เปลือกไข่เป็ด เปลือกหอยลาย เปลือก
หอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู่ 
 
วิธีการวิจัย 

 1) การเตรียมตัวอย่างวัสดุดูดซับจากธรรมชาติ 
   วัสดุดูดซับธรรมชาติที่เลือกใช้ในงานวิจัยนี้มี 7 ชนิด ได้แก่ ถ่านกะลามะพร้าว ถ่าน

ผักตบชวา ถ่านไม้มะปราง เปลือกไข่เป็ด เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู่ 
(ภาพที่ 1) โดยถ่านกะลามะพร้าว ถ่านผักตบชวา และถ่านไม้มะปราง ได้ด าเนินการเตรียมตัวอย่าง
ด้วยการเผาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจากชุมชน โดยถ่านกะลามะพร้าว และถ่านผักตบชวาจะท าการ
เผาโดยใช้ถังปิ๊บที่มีการปิดฝา เพ่ือควบคุมไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปในกระบวนการเปลี่ยนวัสดุกลายเป็น
ถ่าน โดยอุณหภูมิที่ท าการเผาจะเผาที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ส่วนถ่านไม้
มะปรางจะท าการเผาโดยใช้เตาหลุม โดยเผาในที่ที่ไม่มีอากาศ โดยมีการควบคุมอากาศเพ่ือจ ากัด
อากาศ เพ่ือไม่ให้อ๊อกซิเจนเข้าไปในกระบวนการเผา โดยอุณหภูมิที่ท าการเผาจะเผาที่อุณหภูมิ 400 
องศาเซลเซียส เผาเป็นเวลา 15 ชั่วโมง ส าหรับเปลือกไข่เป็ด เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแครง และ
เปลือกหอยแมลงภู่ จะน ามาท าความสะอาดโดยการล้างน้ าและต้มในน้ าเดือดเพ่ือให้เนื้อเยื่อที่ติดค้าง
หลุดออกแล้วผึ่งให้แห้ง จากนั้นน าตัวอย่างทั้ง 7 ชนิด มาแช่กรด HCL 1% เป็นเวลา 30 นาที แล้ว
น าไปอบด้วยตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าตัวอย่างทั้ง 7 
ชนิด มาบดให้ละเอียดแล้วน ามาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 18 จะได้ผงตัวอย่างของวัสดุดูดซับทั้ง 7 ชนิด
ที่มขีนาด 1 ไมโครเมตร และน าผงตัวอย่างทั้ง 7 ชนิด เก็บรักษาไว้ในถุงซิปล็อคที่อุณหภูมิห้อง 

2) การศึกษาดูความพรุนของวัสดุดูดซับ 
    ท าการศึกษาลักษณะรูพรุนของวัสดุธรรมชาติทั้ง 7 ชนิด โดยใช้เครื่อง Scanning 

Electron Microscope (SEM) (พรพิมล, 2547) รุ่น LEO 1450 VP 
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ภาพที่ 1 ภาพวัสดุที่เหลือใช้จากชุมชน (1) ถ่านกะลามะพร้าว (2) ถ่านผักตบชวา (3) ถ่านไม้มะปราง 
(4) เปลือกไข่เป็ด (5) เปลือกหอยลาย (6) เปลือกหอยแครง (7) เปลือกหอยแมลงภู่ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาดูคุณสมบัติของวัสดุดูดซับที่เหลือใช้จากชุมชนขนาด 1 ไมโครเมตร โดย
ใช้เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) รุ่น LEO 1450 VP พบว่า วัสดุจากธรรมชาติ
จ าพวกพืชจะมีขนาดรูพรุนที่ใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากสัตว์ เนื่องจากวัสดุธรรมชาติจ าพวก
พืชจะมีเฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนินเป็นส่วนประกอบหลัก เมื่อโดนความร้อนในการเผาให้
กลายเป็นถ่านจะท าให้วัสดุนั้นสูญเสียน้ าและสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายออกไปท าให้มีรูพรุนสูง (ภควดี, 
2557) ส่วนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ ได้จากสัตว์นั้นจะมีส่วนประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนต 
แมกนีเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมฟอสเฟต แร่ธาตุต่าง ๆ รวมทั้งโปรตีนและน้ าเป็นส่วนประกอบหลัก 
จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากสัตว์นั้นมีรูพรุนต่ า (อนิสา, 2556) ซึ่งผลวิจัยที่ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถ่านไม้มะปรางมีขนาดรูพรุนใหญ่ที่สุดโดยมีขนาดรูพรุน 0.5-25 ไมโครเมตร 
(ภาพที่ 2-ค) ซึ่งไม้มะปรางนั้นจะมีรูพรุนที่มีขนาดใหญ่ประกอบกับมีจ านวนรูพรุนที่เยอะกว่าวัสดุดูดซับ
ชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากไม้มะปรางนั้นจะมีเฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนินเป็นส่วนประกอบหลักท าให้มีรู
พรุนสูง รองลงมา คือ ถ่านกะลามะพร้าวมีขนาดรูพรุน 1-17.5 ไมโครเมตร (ภาพที่ 2-ก) และถ่าน
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ผักตบชวามีขนาดรูพรุน 1-15 ไมโครเมตร (ภาพที่ 2-ข) ตามล าดับ ส่วนเปลือกไข่เป็ด (ภาพที่ 2-ง) 
เปลือกหอยลาย (ภาพที่ 2-จ) เปลือกหอยแครง (ภาพที่ 2-ฉ) และเปลือกหอยแมลงภู่ (ภาพที่ 2-ช) 
ไม่สามารถบอกขนาดของรูพรุนได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย จรรยาพร (2545) 
ที่ไม่สามารถบอกขนาดของรุพรุนในเปลือกหอยแครงและเปลือกหอยแมลงภู่ได้ 
 

ตารางท่ี 1 ขนาดรูพรุนของวัสดุดูดซับธรรมชาติที่เหลือใช้จากชุมชน 
 

วัสดุดูดซับ ขนาดรูพรุน (ไมโครเมตร) 
ถ่านกะลามะพร้าว 1-17.5 
ถ่านผักตบชวา 1-15 
ถ่านไม้มะปราง 0.5-25 
เปลือกไข่เป็ด ไม่สามารถบอกขนาดรูพรุนได้ 
เปลือกหอยลาย ไม่สามารถบอกขนาดรูพรุนได้ 
เปลือกหอยแครง ไม่สามารถบอกขนาดรูพรุนได้ 
เปลือกหอยแมลงภู่ ไม่สามารถบอกขนาดรูพรุนได้ 
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ภาพที่ 2 ลักษณะและขนาดรูพรุนของวัสดุดูดซับ 
(ก) ถ่านกะลามะพร้าว 1500 เท่า (ข) ถ่านผักตบชวา   1500 เท่า 
(ค) ถ่านไม้มะปราง     1500 เท่า (ง) เปลือกไข่เป็ด     1500 เท่า 
(จ) เปลือกหอยลาย     1500 เท่า (ฉ) เปลือกหอยแครง 1500 เท่า 
(ช) เปลือกหอยแมลงภู่ 1500 เท่า 
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สรุปผลการวิจัย 
ถ่านไม้มะปรางมีขนาดรูพรุนมากกว่าวัสดุชนิดอ่ืน ๆ รองลงมา คือ ถ่านกะลามะพร้าว 

ถ่านผักตบชวา ตามล าดับ ส่วนเปลือกไข่เป็ด เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแครง และเปลือก
หอยแมลงภู่ ไม่สามารถบอกขนาดรูพรุนได้ ดังนั้นถ่านไม้มะปรางจึงเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ    
ด้านความพรุนดีสุดสามารถน ามาใช้ดูดซับสารมลพิษสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได ้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยขั้นต่อไปควรต้องท าการศึกษาพ้ืนที่ผิวจ าเพาะและความหนาแน่นของวัสดุดูดซับ

จากธรรมชาติเพ่ือท าให้ทราบองค์ประกอบทางกายภาพของวัสดุธรรมชาติที่จะน ามาท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับที่เหลือใช้จากชุมชนในการก าจัดโลหะหนัก ในน้ าเสียจริงที่ได้จาก
ภาคอุตสาหกรรม หรือน้ าเสียสังเคราะห์  รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดูดซับเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพของตัวดูดซับที่เกิดจากการใช้งานจริงได้ 
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การลดสารอินทรีย์ตั้งต้นที่มีผลต่อการเกิดสารก่อมะเร็งโดยไคโตซานและสารส้ม 
ในน้้าดิบประปาจากคลองอู่ตะเภา 

Removal  of  Organic  Substrate  which  Effect  to  DBPs by  Chitosan  
and Alum in Raw Water Supply from U-Tapao Canal 

พัชรี ขุนยงค์1 เสาวลักษณ์ พุทธรักษา2 และกมลนาวิน อินทนูจิตร3 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานที่ใช้เป็นสารโคแอกกูแลนท์

ร่วมกับสารส้มในการก าจัดความขุ่น  และสารอินทรีย์ในรูป UV-254 และ TOC ด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชัน 
ในสามขั้นตอน ดังนี้ 1) สารส้มเพียงอย่างเดียว 2) สารส้มร่วมกับไคโตซานซึ่งเติมไคโตซานพร้อมกับ
สารส้ม  และ 3) สารส้มร่วมกับไคโตซานซึ่งเติมไคโตซานหลังจากกวนเร็ว  โดยท าการเก็บน้ าตัวอย่าง
จากจุดสูบน้ าดิบ  การประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ผลการศึกษา พบว่า 1) การใช้
สารส้มที่ระดับความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ pH 6 มีประสิทธิภาพในการก าจัดความขุ่น UV-254 
และ TOC ได้ 89  53  และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  2) การใช้สารส้มที่ระดับความเข้มข้น 50 
มิลลิกรัม ที่ pH 6 ร่วมกับไคโตซาน 2 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการก าจัดความขุ่น  UV-254 และ 
TOC ได้ 78  50  และ 41 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ   3) การใช้สารส้ม ที่ระดับความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ที่ pH 6 ร่วมกับไคโตซาน 2 ml มีประสิทธิภาพในการก าจัดความขุ่น  UV-254 และ TOC ได้ 
94  55  และ 54 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งกระบวนการโคแอกกูเลชันดังกล่าวเป็นสภาวะที่ให้ประสิทธิภาพ
ในการก าจัดความขุ่น UV-254 และ TOC ได้ดีที่สุด และหลังจากการทดสอบหาค่าปริมาณ THMFP 
ในขั้นตอนที่ 3) สารส้ม 50 มิลลิกรัมต่อลิตร+ไคโตซาน 2 ml , pH 6 มีค่าปริมาณสารประกอบ 
THMFP ที่ 219.4 ไมโครกรัมต่อลิตร ท้ายที่สุดการก าจัดสารอินทรีย์ในน้ าดิบจากคลองอู่ตะเภาเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการลดโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับสารก่อมะเร็ง ในกิจกรรมการใช้น้ าประปาของ
ชุมชนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาด้วย 

ค้าส้าคัญ : สารอินทรีย์ธรรมชาติ กระบวนการผลิตน้ าประปา ไคโตซาน สารส้ม และไตรฮาโลมีเทน  
 
 
 
1,2  นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เบอร์โทรศัพท์ +6674-336-949 
3  อาจารย์ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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Abstract 
 

This research aims to study the effectiveness of chitosan and alum used 
as coagulant to removal of turbidity and organic matter in term of UV-254 and TOC. 
The the coagulant techniques was conducted for three phases fllowing phases 1) 
alum, phases 2) alum with chitosan (Simultaneous addition), and phases 3) alum with 
chitosan (Chitosan added after coagulation). Water samples were collected from the 
raw water supply pump station, Hatyai, Songkhla Provice where the turbidity , UV-254 
and TOC were obtained at 21.6 NTU, 0.215 cm-1 and 7.0 mg/L, respectively. The 
results showed use of 1) 50 mg/L alum, pH 6 exhibited the turbidity, UV-254 and TOC 
removal 89, 53 and 50 percent, respectively. Use of 2) 50 mg/L alum, pH 6 
simultaneously added 2 ml of chitosan exhibited turbidity UV-254 and TOC removal 
at 78 to 50 and 41 percent, respectively. 3) while using 50 mg/L alum, pH 6 and 
added 2 ml of chitosan after coagulation showed the highest turbidity, UV-254 and 
TOC at 94, 55 and 54 percent, respectively. The process coagulant indicated that 
phases 3 was the highest effectivess to remove turbidity, UV-254 and it found 
Trihalomethane formation potential (THMFP) valve at 219.4 ug / L, Finally, the 
removal of organic matter in raw water from U-Tapao canal is essential in reducing 
the risk of cancer in human who use water supply in Songkhla lake basin. 

Keywords : Natural organic matter, Treatment process, Chitosan, Alum and Trihalometane 
formation potential  

 

บทน้า 
ในปัจจุบันแหล่งน้ าดิบที่เหมาะสมในการน ามาผลิตน้ าประปาเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค

มีอยู่อย่างจ ากัดทั้งปริมาณและคุณภาพก็มีความเสื่อมโทรมลง จึงท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องปรับปรุง
คุณภาพน้ าดิบในกระบวนการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพดี สะอาดและปลอดภัยก่อนที่จะน ามาใช้ใน
การอุปโภคบริโภค  สิ่งปนเปื้อนในแหล่งน้ ามีหลายชนิด ทั้งก่อให้เกิดอันตรายและไม่อันตราย โดย
สามารถแบ่งได้เป็นสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ซึ่งสารอินทรีย์นั้นพบว่าก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก
ต่อแหล่งน้ าธรรมชาติและระบบการผลิตน้ าสะอาดโดยเฉพาะสารอินทรีย์ธรรมชาติ (Natural Organic 
Matter, NOM) โดยทั่วไปจะเกิดจากการเจริญเติบโตหรือการเน่าเปื่อยของพืชและกระบวนการสลายตัว
ของจุลชีพต่างๆ ท าให้เกิดสีในแหล่งน้ า  การท าให้ความต้องการปริมาณสารฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นในการ
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ผลิตน้ าประปา ความสามารถในการจับโลหะและเกิดปัญหาความต้องการสารสร้างตะกอน  สารอินทรีย์
ธรรมชาติเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของสารอินทรีย์ที่อยู่ในแหล่งน้ าธรรมชาติ มีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการบ าบัดน้ า ตัวอย่างเช่น กระบวนการออกซิเดชัน (Oxidation) โคแอกกูเลชัน (Coagulation) 
แอดซอบชัน  (adsorption) และกระบวนการฆ่าเชื้อเป็นต้น NOM สามารถแบ่งตามสภาพการละลาย
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของสารอินทรีย์ที่ละลายน้ า สารอินทรีย์ประเภทคอลลอยด์และ
สารอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ า ท าปฏิกิริยากับคลอรีนที่ใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรคของระบบผลิต
น้ าประปาก่อให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็ง (Disinfection by-products, DBPs) เช่น ไตรฮาโลมีเทน 
(trihalomethanes, THMs), ฮาโลอะซิติกอะซิด  (haloacetic acids) และสารอื่น ๆ ซึ่งสารเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อมนุษยเ์นื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง (Singer, 1993) 

งานวิจัยนี้มุ่ ง เน้นศึกษาการลดสารอินทรีย์ตั้ งต้นที่มีผลก่อให้ เกิดโรคมะเร็ง ใน
กระบวนการผลิตน้ าประปาโดยใช้ไคโตซานและสารส้มเป็นโคแอกกูแลนท์ โดยศึกษาจากจุดสูบน้ าดิบ
ประปา การประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นแหล่งน้ าดิบประปาที่
ส าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ในการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภคและแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภออ่ืน ๆ จากการส ารวจข้อมูลพบว่าระบบประปามีการใช้สาร
คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค จึงมีโอกาสเกิดสารก่อมะเร็งในน้ าประปา โดยใช้สารเคมีเสริมจากธรรมชาติเช่น
ไคโตซานมาใช้ในการลดสารอินทรีย์ธรรมชาติและเป็นแนวทางในการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพที่ดี  

วิธีการวิจัย 
1) แหล่งน้้าดิบท่ีใช้ในการทดลอง 
การด าเนินการวิจัยท าการทดลองจาร์เทสต์ที่ห้องปฎิบัติการของการประปาส่วนภูมิภาค 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และน าตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ห้องปฎิบัติการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ซึ่งจุดสูบน้ าดิบประปา อ าเภอ
หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา แสดงในภาพที่ 1 คลองอู่ตะเภาเป็นล าน้ าสายหลักของลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา
ซึ่งยาวคดเคี้ยวกว่า 90 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับน้ าประมาณ 2,160 ตารางกิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขา
สันกาลาคีรีและเทือกเขาบรรทัดไหลจากทางทิศใต้ ผ่านชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่กระจัดกระจาย
ทั่วไปในพ้ืนที่รับน้ า คลองอู่ตะเภาเป็นแหล่งน้ าที่มีประโยชน์ต่อชุมชนที่อาศัยในพ้ืนที่รับน้ าโดยเฉพาะ
ในอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา การใช้ประโยชน์ที่ส าคัญ คือ 1) เป็นแหล่ง
น้ าดิบเพ่ือใช้ผลิตน้ าประปา คลองอู่ตะเภาเป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับเทศบาลนครหาดใหญ่และสงขลา 
น้ าดิบจะถูกสูบขึ้นที่โรงกรองน้ า ณ ประปาส่วนภูมิภาค สงขลา ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภาประมาณ 2 
กิโลเมตร ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ 2) เป็นแหล่งรองรับน้ าเสีย คลองอู่ตะเภาเป็นแหล่ง
รองรับน้ าเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองฟากของทางหลวง 
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หาดใหญ่-สะเดาไหลผ่านสู่จุดสูบน้ าดิบของระบบประปาหาดใหญ่ ( จิรัศยา และคณะ , 2544 ) 
ต าแหน่งเก็บตัวอย่างน้ า (พิกัดแบบUTM ZONE 47N; 661975 , 772906)  

 
ภาพที ่1 ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา  UTM 661975  772906 

ทีม่า: ดัดแปลงจาก กมลนาวิน  อินทนูจิตร (2552) 
 

2) การเก็บการรักษาและการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้า 
การเก็บตัวอย่างโดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่างน้ า ( Water grab sample ) ในขวดโพลี – 

เอทธิลีนที่เติมสารโซเดียมไทโอซัลเฟตเพ่ือไล่คลอรีนในตัวอย่างน้ าจากนั้นน ามาท าการวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ าตามมาตรฐาน Standard method, 2005  

การวัดค่าpHใช้วิธีการดังระบุใน Standard method 4500-H+ B ด้วย pH meter 
HACH รุ่น Sessions 1 การวัดค่าการน าไฟฟ้าใช้วิธีการดังระบุใน Standard method 2510 B ด้วย 

UTM 661975  772906 
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Conductivity Meter YSI 3200 ความขุ่นใช้วิธีการดังระบุใน Standard method 2130 B ด้วย 
Turbidity Meter HACH รุ่น 2100N UV-254 ใช้วิธีการดังระบุใน Standard method 5910 B 
ด้วย Spectrophotometer   รุ่น UV 1601 TOC Liquid อ้างอิง WI-RES-TOC Liquid-001โดยน้ า
ตัวอย่าง จะถูกกรองผ่านกระดาษกรองขนาด GF/F  0.7 µm  โดยใช้เครื่อง TOC Analyzer ณ ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น าค่า UV-254 และ TOC ที่ได้จากการทดลอง
มาแทนค่าในสมการในงานวิจัยของ กมลนาวิน อินทนูจิตร (2552) ซึ่งมีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง 
UV-254 กับ THMFP จากสมการ y=2967.5x-65.448 และสมการความสัมพันธ์ระหว่าง TOC กับ 
THMFP จากสมการ y=83.397x-13.245 เพ่ือหาปริมาณ THMFP ในน้ าดิบประปาและน้ าที่ผ่านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการโคแอกกูเลชันในงานวิจัยนี้ 

y = 69.686x + 1.936
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 = 0.9553

0

200

400

600

800

0 2 4 6 8 10 12

DOC (mg/L)

T
H

M
F

P
 (

u
g

/L
)

 

y = 83.397x - 13.245

R
2
 = 0.914

0

200

400

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8

DOC (mg/L)

T
H

M
F

P
 (

u
g

/L
)

 
ภาพที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า DOC ของน้ าดิบและน้ าที่ผ่านกระบวนการทดลอง ก่อนผ่าน 
 กระบวนการแฟรกชันและหลังผ่านกระบวนการแฟรกชัน กับ THMFP  
ที่มา: ดัดแปลงจาก กมลนาวิน  อินทนูจิตร (2552) 
 
 
 

ก.ความสัมพันธ์ระหว่าง DOC กับ THMFP 

ของตัวอย่างในฤดูฝน 

ข.ความสัมพันธ์ระหว่าง DOC กับ THMFP 

ของตัวอย่างในฤดูแล้ง 
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3) ขั้นตอนการทดลอง 
ขั้นตอนการทดลองที่ 1 ปริมาณสารส้มที่เหมาะสมในน้ าดิบประปา โดยท าการทดลอง  

3 ครั้ง ที่ pH =7, 6, 5 ตามล าดับ 
ขั้นตอนการทดลองที่ 2. การหาปริมาณไคโตซาน ซึ่งเป็นสารช่วยสร้างตะกอนร่วมกับ

สารส้มในน้ าดิบประปา โดยเติมไคโตซานพร้อมกับสารส้ม 
ขั้นตอนการทดลองที่ 3. การหาปริมาณไคโตซาน ซึ่งเป็นสารช่วยสร้างตะกอนร่วมกับ

สารส้มในน้ าดิบประปา โดยเติมไคโตซานหลังจากกวนเร็ว 

 
 
หมายเหตุ *,**,*** แสดงข้ันตอนการวิจัยในแต่ละขั้นตอน 

ภาพ 3 ขั้นตอนการวิจัย 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 

       น้ าดิบประปา วัดพารามิเตอร์พื้นฐานตา่งๆ 

กวนด้วยความเร็ว 160 รอบ/นาที นาน  1  นาที 

*ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปริมาณสารส้มท่ีเหมาะสมในน้ าดิบประปา โดยท าการทดลอง  3 ครั้ง ท่ี pH =7 ,6 ,5 
ตามล าดับ 
**ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาปริมาณไคโตซานร่วมกับปริมาณสารส้มและ pH ท่ีเหมาะสมจากขั้นตอนท่ี 1 โดยเติมไค
โตซานพร้อมกับสารส้ม 

 
 กวนด้วยความเร็ว 160 รอบ/นาที นาน  30 วินาที 

ลดความเร็วในการกวนลงเป็น 60 รอบ/นาที นาน 2 นาที 

ลดความเร็วในการกวนลงเป็น 30 รอบ/นาที นาน 5 นาที   

ควบคุม pH ที่เหมาะสมจากการทดลองในแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนขั้นตอนท่ี 1  เป็นเวลา 30 นาที  

วิเคราะหค์่า pH  ค่าการน าไฟฟ้า  ความขุ่น  UV-254 และ TOC 

***ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาปริมาณไค
โตซานร่วมกับปรมิาณสารส้มและ 

pH ที่เหมาะสมจากขั้นตอนที่ 1 โดย
เติมไคโตซานหลังจากกวนเร็ว 

น าค่า UV-254 และ TOC มาแทนค่าในสมการความสัมพันธ์ระหว่าง UV-254 กับ THMFP จากสมการ 

y=2967.5x-65.448 และสมการความสัมพันธ์ระหว่าง TOC กับ THMFP จากสมการ y=83.397x-13.245 

เพื่อหาปริมาณ THMFP ในน้ าดิบประปาและน้ าที่ผา่นการเพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการโคแอกกูเลชัน 
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1) ลักษณะทางกายภาพและเคมีในน้้าดิบจากจุดสูบน้้าดิบประปา 
น้ าดิบจากจุดสูบน้ าดิบประปามีค่า pH เท่ากับ 7.3 ค่าการน าไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 320  

µS/cm และค่าความขุ่นมีค่าเท่ากับ 21.6 NTU ใกล้เคียงกับค่าความขุ่นในน้ าดิบจากคลองอู่ตะเภาที่
เก็บตัวอย่างใส่ฤดูแล้ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 21.5 NTU (กมลนาวิน  อินทนูจิตร, 2552) ส าหรับค่า TOC  ใน
น้ าดิบมีค่าเท่ากับ 7.00 mg/Lและค่า UV-254 ซึ่งใช้ในการวัดสารประกอบอินทรีย์ประเภท 
aromatic hydrocarbon หรือ extended conjugation สารอินทรีย์จะดูดกลืนแสง UV ที่ความยาว
คลื่น 254 nm ได้ดีที่สุด มาใช้เป็นดัชนีตัวแทนของสารอินทรีย์ธรรมชาติได้ ซึ่งพบว่าค่า UV-254 ใน
น้ าดิบมีค่าเท่ากับ 0.215 cm-1 

2) การศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการโคแอกกูเลชัน 
จากการพิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการโคแอกกูเลชัน โดยการใช้สารส้มเป็นสาร

สร้างตะกอนหลัก และไคโตซานที่สภาวะเหมาะสม จะเห็นได้ว่า กระบวนการโคแอกกู เลชันด้วย
สารส้มร่วมกับไคโตซานที่มีการเติมไคโตซานหลังจากกวนเร็ว มีประสิทธิภาพสูงในประสิทธิภาพการ
ลดความขุ่น, UV-254 และ TOC  ได้สูงกว่ากระบวนการโคแอกกูเลชันด้วยสารส้มร่วมกับไคโตซานที่
เติมไคโตซานพร้อมกับสารส้ม  

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการก าจัด UV-254 และ TOC เห็นได้ว่า มีค่าการก าจัด TOC 
น้อยกว่า การก าจัด UV-254 เนื่องจาก DOM ที่สามารถดูดกลืนแสง UV-254 ได้นั้นเป็นสารอินทรีย์
กลุ่ม humic มีมวลโลเลกุลขนาดใหญ่และมี โครงสร้างเป็น aromatic จะมีคุณสมบัติในการดูดกลืน
แสง UV-254 ได้ดีและสารอินทรีย์กลุ่มดังกล่าวยังเป็นสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่มากในอ่างเก็บน้ า 
(Kim  et  al., 2005) ด้วยลักษณะของสารดังกล่าวท าให้สามารถแยกออกจากน้ าได้ง่ายและถูกก าจัด
ได้ดีด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชัน (Marhaba  and  Pipada, 2000; Marhaba   et  al., 2000; 
Kim  et  al., 2006) ในขณะที่ค่า TOC บ่งบอกถึงปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมดที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
ซึ่งรวมถึงโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก (non-humic) และยังมีโมเลกุลของน้ าห่อหุ้ม จึงเป็นเสมือนสิ่งกีดขวาง
ป้องกันไม่ให้อนุภาคเกิดการรวมตัวกัน (AWWA,  1993; มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์,  2542) สารอินทรีย์
ดังกล่าวจึงถูกก าจัดได้ยากด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชัน  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประสิทธิภาพการก าจัด 
TOC มีค่าน้อยกว่าประสิทธิภาพการก าจัด UV-254 
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ตาราง 1 สรุปเปอร์เซ็นต์การลดลงของค่าความขุ่น UV-254  และ TOC 
 

 
ขั้นตอน 

 
สภาวะที่เหมาะสม 

ประสิทธิภาพการลด 
(%) 

ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 
โดยเติมไคโตซาน (%) 

ความ
ขุ่น 

UV-
254 

TOC ความ
ขุ่น 

UV-
254 

TOC 

1 สารส้ม 50 มิลลิกรัมต่อลิตร, pH 6 89 53 50 - - - 

2 สารส้ม 50 มิลลิกรัมต่อลิตร+ไคโตซาน 2 
ml , pH 6 

78 50 41 -11 -3 -9 

3 สารส้ม 50 มิลลิกรัมต่อลิตร+ไคโตซาน 2 
ml , pH 6 

94 55 54 5 5 13 

3) การลดลงของสารประกอบ THMFP 
ค่า THMFP ของสารประกอบ THMs ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบ CHCl3 CHCl2Br 

CHClBr2 และ CHBr3 ในน้ าสามารถค านวณได้จากการน าค่า UV-254 และ TOC ที่ได้จากการทดลอง
มาแทนค่าในสมการในงานวิจัยของ กมลนาวิน อินทนูจิตร (2552) ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง UV-254 
กับ THMFP มีค่าสมการคือ y=2967.5x-65.448 และความสัมพันธ์ระหว่าง TOC กับ THMFP จากมี
สมการคือ y=83.397x-13.245 พบว่าค่า THMFP ในน้ าดิบเมื่อแทนค่าด้วย UV-254 และ TOC มีค่า
เท่ากับ 572.6 ug/L และ 570.6 ug/L ตามล าดับ และค่า THMFP ของการเพ่ิมประสิทธิกระบวนการ
โคแอกกูเลชันโดยการเติมไคโตซานในบทความวิจัยนี้แสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่าง UV-254 TOC กับ THMFP 

 
สภาวะที่เหมาะสม 

ความสัมพันธ์ระหว่าง UV-254 TOC  
กับ THMFP 

แทนค่า UV-254 (มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) ในสมการ  

y=2967.5x-65.448  
(THMFP, ug/L) 

แทนค่า TOC (มิลลกิรัมต่อลิตร) 
ในสมการ 

y=83.397x-13.245  
(THMFP, ug/L) 

สารส้ม 50 มิลลิกรัมต่อลิตร , pH 6 0.100, 231.3  3.51, 279.4 

สารส้ม 50 มิลลิกรัมต่อลิตร+ไคโตซาน 2 
ml , pH 6 (พร้อมสารสม้) 

0.106, 249.1 4.15, 332.8 

สารส้ม 50 มิลลิกรัมต่อลิตร+ไคโตซาน 2 
ml , pH 6 (หลังกวนเร็ว)  

0.096, 219.4 3.21, 254.4 
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จากผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการลด THMFP มีความแตกต่างกันในแต่ละ
ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 3 ซ่ึงเติมสารส้ม 50 มิลลิกรัมต่อลิตรกับไคโตซาน 2 ml , pH 6 หลังกวนเร็วมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด รองลงมาคือ (1) สารส้ม 50 มิลลิกรัมต่อลิตร , pH 6 และ ขั้นตอนที่ 2 การเติม
ไคโตซานพร้อมสารส้มไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพจากสภาวะที่เหมาะสมจากขั้นตอนที่ 1 ได้ เมื่อน า
ค่าของ THMFP กระบวนการดังกล่าวเปรียบเทียบกับ maximum contaminant level  (MCL) 
ของ THMFP ของแต่ละประเทศในตาราง 3 พบว่าน้ าที่ผ่านกระบวนการในขั้นตอนที่ 3 นี้มีค่าปริมาณ
สารประกอบ THMFP ที่ 219.4 สูงกว่า MCL ที่ก าหนดในประเทศพัฒนาแล้วอาทิเช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา 80 ug/L (USEPA, 2007) และ สหภาพยุโรป 100 ug/L (EU,1998) อย่างไรก็ตามค่า 
MCL ของ THMFP ไม่ได้มีก าหนดในพารามิเตอร์พ้ืนฐานในประเทศไทย แต่สามารถกล่าวได้ว่าน้ าดิบ
ประปาของจุดสูบน้ าดิบประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีความเสี่ยงต่อการเกิดสาร
ก่อมะเร็งจ าพวกไตรฮาโลมีเทนในระดับสูงอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ธรรมชาติที่ท า
ปฎิกิริยากับคลอรีน นอกจากนี้กระบวนการโคแอกกูเลชัน กระบวนการกรองทรายและกระบวนการ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนซึ่งเป็นกระบวนการทั่วไปที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา ดังนั้นจึงควรมีการ
ตรวจสอบ THMFP ของน้ าประปาที่ปลายทางด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการใช้สารส้มร่วมไคโตซานในการลดสารอินทรีย์ตั้งต้นที่มีผลต่อการเกิดสารก่อมะเร็ง
ในน้ าดิบประปาจากจุดสูบน้ าดิบการประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สรุปผล
การศึกษาได้ดังนี ้ 

ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการโคแอกกูเลชันโดยใช้พารามิเตอร์คือ ค่า
ความขุ่น  UV-254 และ TOC ส าหรับการตรวจสอบหาประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติ 
แสดงกระบวนการโคแอกกูเลชันด้วยสารส้มร่วมกับไคโตซานโดยเติมไคโตซานหลังจากกวนเร็ว
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดความขุ่นและสารอินทรีย์ในรูป UV-254 และ TOC ได้สูงสุดใน
งานวิจัยนี้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อก าหนดของ USEPA. (2007) ส าหรับ THMFP ในน้ าดิบประปา
และการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการโคแอกกูเลชันในงานนี้ก็ยังมีค่าสูงกว่าข้อก าหนดของ USEPA 
(100 มิลลิกรัมต่อลิตร) จึงสามารถกล่าวได้ว่าระบบการผลิตประปาต้องลดสารอินทรีย์ให้ได้มากที่สุด 
เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดสารก่อมะเร็งให้ได้มากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
1) ศึกษาการใช้ไคโตซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอนร่วมกับสารสร้างตะกอนชนิดอ่ืน ๆ เช่น 

เฟอร์ริกซัลเฟตและเฟอร์ริกคลอไรด์เพ่ือก าจัดสารอินทรีย์แบบไม่ชอบน้ าได้มากข้ึน  
2) ควรศึกษาการเติมไคโตซานในรูปแบบผงหรือแบบเม็ดเพ่ือเปรียบเทียบว่าการเติมไคโตซาน

ในรูปแบบใดมีประสิทธิภาพในการก าจัดได้ดีกว่าในกระบวนการฟล็อกกูเลชัน 
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การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท้าปุ๋ยหมักด้วยวัชพืชในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
กรณีศึกษา ผักตบชวาและหญ้าขน 

The Feasibility Study of Composting using Weeds in Songkhla Lake 
Basin: A Case Study of Enichomia Crassipes (Mart.) Solms and 

Brachiaria Mutica  
 

นิลาวรรณ ธรฤทธิ์1, สุชาดา วใิจ2 และกมลนาวิน อินทนูจิตร3 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการท าปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและหญ้าขน โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารหลักที่มีอยู่ในปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและ

หญ้าขนกับค่ามาตรฐานของปุ๋ยหมัก โดยใช้ระยะเวลาในการหมัก 40 วัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

กันสูตรปุ๋ยหมัก 3 สูตรได้แก่ (1)1ผักตบชวา (2)1หญ้าขน และ (3)1ผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน โดยจะ

ท าการตรวจวิเคราะห์อุณหภูมิ  ความชื้น ความเป็นกรดเป็นด่าง1(pH) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน

1(C:N ratio)1และปริมาณธาตุอาหารหลัก (N-P-K) จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิในถังหมักอยู่ในช่วง 

30 ถึง133 องศาเซลเซียส ความชื้นถูกควบคุมไว้ในช่วงร้อยละ50ถึง 60 ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ค่า pH 6-8 ค่า C:N ratio ทั้ง 3 สูตรต่ ากว่า 20:1 ส่วนธาตุอาหารหลัก

ได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารหลัก1(N-P-K)1ของปุ๋ยหมักอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้มีค่าดังนี้ สูตรที่ (1)12.37-

0.76-3.63 สูตรที่ (2) 2.52-0.81-4.27 และสูตรที่ (3) 2.28-0.83-3.85 เมื่อน าปุ๋ยหมักทั้ง 3 สูตรนี้ไป

ใช้ทดสอบปลูกผักคะน้า พบว่าในน้ าหนักสดที่ได้ใกล้เคียงกัน เนื่องจากทั้ง 3 สูตรก็มีปริมาณไนโตรเจน

ที่ใกล้เคียงกันและมีปริมาณโพแทสเซียมสูง  

ค้าส้าคัญ : ปุ๋ยหมัก  ผักตบชวา หญ้าขน ผักคะน้า และ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
 
 
1,2นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เบอร์โทรศัพท์ +6674-336-949 เบอร์แฟกส์ +6674-336-950 
3 อาจารย์ ประจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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Abstract 
 

Feasibility study on composting of Enichomia Crassipes (Mart.) Solms and 
Brachiaria Mutica aims to study the nutrient contained in the compost of Brachiaria 
Mutica, Enichomia Crassipes (Mart.) Solms compare to standard of compost taking 40 days. 
There were three formulas including1(1) Enichomia Crassipes (Mart.)1Solms (2) Brachiaria 
Mutica 1(3) Enichomia Crassipes (Mart.) Solms with Brachiaria Mutica. They were analysed 
temperature, moisture, acidity and alkalinity (pH), carbon to nitrogen ration (C:N 
ratio) and primary macronutrients (N-P-K). The results found that the temperature in the 
compost reactors was 30-33°C. Moisture was 50-60 %, pH  6-8 and C: N ratio of three 
formulas was 20:1. This C:N ration was close to the standard compost which could be 
utilized. The N-P-K of these composts were acceptable following1(1) Enichomia 
Crassipes (Mart.)  was in the range 2.37- 0.76-3.63 (2)1Brachiaria Mutica  was in the 
range 2.52- 0.81-4.27 and (3) Enichomia Crassipes (Mart.) solms with Brachiaria Mutica 
was in the range 2.28-0.83-3.85. These Three composts were applied to grow Brassica 
alboglabra test found in similar weight and had high potassium. 

 
Keywords : Compost, Enichomia Crassipes (Mart.) Solms, Brachiaria Mutica, Brassica 

alboglabra and Songkhla lake basin  
 

บทน้า 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด แต่

ปัจจุบันการปลูกพืชมีต้นทุนสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาก าจัดศัตรูพืชซึ่งนับวันยิ่งมีราคาที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะปุ๋ยจัดเป็นต้นทุนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นอาหารของพืชที่ส าคัญมาก โดยเกษตรกร
ส่วนใหญ่นิยมใช้ปุ๋ยเคมีกับต้นพืช จึงท าให้ราคาปุ๋ยเคมีที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง จาก
การส ารวจพบว่าในปี พ.ศ. 25561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 5,638,891 ตัน โดยมี
มูลค่าถึง 72,259 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (กรมวิชาการเกษตร, 2557) การใช้ปุ๋ย
หมักแทนปุ๋ยเคมีนั้นถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีของเกษตรกรได้1กรม
พัฒนาที่ดินจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไม่ว่าจะมา
จากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน หรือวัชพืช เช่น ผักตบชวาก็สามารถน ามาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก เพ่ือ
ใช้ปรับปรุงบ ารุงดินให้เกิดประโยชน์ในการเพ่ิมผลผลิตของพืชทางเกษตร จากการศึกษาผักตบชวาซึ่ง
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เป็นพืชน้ าที่มีรากฝอยจ านวนมากสามารถดูดเอาแร่ธาตุอาหารพืชที่มาปะปนอยู่กับตะกอนไว้ในส่วน
ต่าง ๆ1ของล าต้น ดังนั้นเมื่อสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักก็จะให้แร่ธาตุอาหารพืชสูงมากไปด้วย (ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย
, 2533) ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหายูโทรฟิเคชันในบึงหรือทะเลสาบได้เช่นเดียวกันวัชพืช 
นับว่าเป็นศัตรูอย่างหนึ่งของพืชปลูก เนื่องจากวัชพืชเป็นต้นไม้มีชีวิตเช่นเดียวกับพืชปลูก ฉะนั้นย่อม
ต้องการปุ๋ย น้ า แสงสว่าง เพื่อการเจริญเติบโตเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อวัชพืชมาแย่งสิ่งเหล่านี้จากพืชที่
ปลูก ย่อมท าให้พืชทีป่ลูกได้ปุ๋ยและน้ าน้อยลง ไม่เจริญเติบโต ท าให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้แล้ว
วัชพืชยังเป็นที่อาศัยของโรคและแมลงอีกด้วย1(ดวงพร สุวรรณกุล,12544)1หญ้าขน จัดเป็นวัชพืช
ชนิดหนึ่งที่สามารถขยายพันธุ์โดยสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากเมล็ด ดังนั้นหญ้าขนจึงมีการ
ขยายพันธุ์และเติบโตได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง หากน า
หญ้าขนเหล่านั้นมาท าเป็นปุ๋ยหมักจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ การใช้ปุ๋ยเคมีในจ านวนมากและเป็นเวลาจะท าให้ดินเสื่อมคุณภาพได้ แต่หากมีการใช้
ปุ๋ยหมักก็จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ1ได้มาก และเป็นการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นได้อีกด้วย (ทิพวรรณ1สิทธิ
รังสรรค์, 2547)1ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจน าผักตบชวาและหญ้าขนซึ่งเป็นวัชพืชทั่วไปในลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลามาใช้เป็นวัสดุที่เหมาะสมในการท าปุ๋ยหมัก เพ่ือศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักที่มีในปุ๋ยหมัก
จากผักตบชวาและหญ้าขนโดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของปุ๋ยหมักและน ามาทดสอบปลูก
ผักคะน้า 

วิธีการวิจัย 
1) การเตรียมวัสดุ 

1.1)กผักตบชวา ผักตบชวาที่ใช้เก็บจากบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง โดยท า
การเก็บผักตบชวาแล้วน าไปตากแดดเป็นเวลา 7 วัน เพ่ือลดความชื้น จากนั้นน าผักตบชวาแห้งที่ได้
รวบรวมไว้ไปบดด้วยเครื่องสับบดละเอียด 

1.2)กหญ้าขน หญ้าขนที่ใช้เก็บจากบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง โดยการตัด
แล้วน าไปตากแดดเป็นเวลา 7 วัน เพ่ือลดความชื้น จากนั้นน าหญ้าขนแห้งที่ได้รวบรวมไว้ไปบดด้วย
เครือ่งสับบดละเอียด 
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ภาพที ่1 วัสดุเตรียมหมัก  (1) ผักตบชวา (2) หญ้าขน 
 

1.3) ถังหมัก ถังพลาสติกที่มีฝาปิดขนาด 20 ลิตร โดยน าถังมาเจาะรูให้มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร รอบถัง เพ่ือเป็นช่องให้อากาศเข้าไปท าปฏิกิริยากับปุ๋ยหมักได้ และใช้ตาข่าย
ไนลอนปิดทับรูระบายอากาศที่เจาะไว้โดยรอบ เพ่ือป้องกันแมลงรบกวน (นูรีซัน แลมะ และมะสือนี1
อาบู, 2550 และ นิติ เหมพัฒน์, 2553) 

 
ภาพที ่2 ถังหมัก   

2) วิธีการท้าปุ๋ยหมัก 
วิธีการทดลองครั้งนี้จะแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 3 สูตร แต่ละสูตรประกอบด้วย 3 ถัง

ซึ่งประกอบด้วย 
สูตรที่ (1)1ผักตบชวา 5 กิโลกรัม  มูลไก่ 1 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย10.01 กิโลกรัม 

และสารเร่งเชื้อจุลินทรีย์ พด.-110.00051กิโลกรัม  
 สูตรที่ (2) หญ้าขน 5 กิโลกรัม มูลไก่ 1 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย10.01 กิโลกรัม และสาร
เร่งเชื้อจุลินทรีย์ พด.-110.0005กิโลกรัม 
 สูตรที่ (3) ผักตบชวา 2.5 กิโลกรัม หญ้าขน 2.5 กิโลกรัม1มูลไก่ 1 กิโลกรัม1ปุ๋ยยูเรีย
10.011กิโลกรัม และสารเร่งเชื้อจุลินทรีย์ พด.-110.00051กิโลกรัม 

(1) ผักตบชวา (2) หญ้าขน 
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 การศึกษาความเป็นไปได้ในการท าปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและหญ้าขนในครั้งนี้ได้ดัดแปลง
สูตรปุ๋ยหมักมาจากสูตรของกรมพัฒนาที่ดิน (2551) ซึ่งใช้วัสดุเศษซากพืช  1000 กิโลกรัม มูลสัตว์  200 
กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย12 กิโลกรัม  สารเร่งเชื้อจุลินทรีย์ พ.ด.-1 1001กรัม 
 
การเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ 

วิธีการเก็บรวบรวมตัวอย่างในการทดลอง โดยท าการตรวจวัดอุณหภูมิในช่วงเวลา
เดียวกันคือ 09.00 น. –109.30 น. และท าการเก็บตัวอย่างปุ๋ยครั้งละประมาณ150 กรัมต่อถัง ตลอด
ระยะเวลาของการหมัก 40 วัน และน าไปวิเคราะห์ผลตามพารามิเตอร์ที่ก าหนดไว้ และวิธีที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยหมัก โดยใช้สถิติ ANOVA และ Multiple Comparisons Scheffe.  

 
ตารางที ่1 พารามิเตอร์และวิธีการวิเคราะห์ปุ๋ยหมักในระหว่างการหมักและหลังหมัก 
 

*,** วิเคราะห์ตามมาตรฐาน (Standard Method,  2005) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ 
1.1) อุณหภูมิ 
ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิพบว่า แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในการทดลอง

ทั้ง 3 ชุดการทดลองมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ปุ๋ยหมักจากหญ้าขน และปุ๋ย
หมักจากผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน มีอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่ 35.50133.40 และ33.17 องศาเซลเซียส 
ตามล าดับ และมีอุณหภูมิข้ึนสูงสุดในช่วง 2-3 วันแรก กล่าวคือปุ๋ยหมักจากผักตบชวามีอุณหภูมิสูงสุด
ที่ 48.07องศาเซลเซียส รองลงมาเป็นปุ๋ยหมักจากผักตบชวาร่วมกับหญ้าขนและปุ๋ยหมักจากหญ้าขน 

Parameter ความถี่ วิธีการวิเคราะห*์ ที่มา** 
ลักษณะทางด้านกายภาพ  
1. อุณหภูม ิ วันละ 1 ครั้ง Thermometer 2550 
2. ความเป็นกรด-ด่าง วันละ 1 ครั้ง pH  meter 2310 และ 2320 
3. ความช้ืน วันละ 1 ครั้ง Oven-drying method  2540 

ลักษณะทางด้านเคม ี  
4. คาร์บอน สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง Walkley& Black  method 5010 

5. ไนโตรเจน สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง TotalKjeldahl  method 4500-N 
6. ฟอสฟอรัส สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง Bray No ll method 4500-P 
7. โพแทสเซียม สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง Spectrophotometric method 4500-KMnO4 
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คือ 46.53 และ 43.471องศาเซลเซียส ตามล าดับ ในช่วงแรกของการหมักทั้ง 3 ชุดมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ไม่ถูกจ ากัด เนื่องจากในช่วงเริ่มต้น
ของการหมักมีปริมาณสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของจุลินทรีย์ ประกอบกับปริมาณ
ความชื้นที่เหมาะสมคือร้อยละ 55-60 จึงท าให้กิจกรรมการย่อยสลายได้ดี ส่งผลให้ความร้อนจาก
กระบวนการเมตาบอลิซึมและอุณหภูมิของกองปุ๋ยหมักเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (นรารัตน์ ไวยเจริญ,12544) 
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ1เริ่มลดลงซึ่งท าให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่เกิดในช่วงเริ่มต้นการหมักปุ๋ยเริ่มตาย
และลดจ านวนลง การย่อยสลายจึงเกิดช้าลงจนกระทั่งในช่วงสุดท้ายของการหมักปุ๋ยอุณหภูมิลดลงมา
จนใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง ซึ่งอุณหภูมิในช่วงสุดท้ายของการหมักจะค่อนข้างคงที่หรือเปลี่ ยนแปลง
น้อยมากซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนเกือบหมดแล้วอัตราการเกิดเมตาบอลิซึม
เกิดขึ้นน้อยมาก เป็นการแสดงถึงการเข้าสู่สภาวะเสถียรของการหมักปุ๋ยและได้ปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์ 
(ธันวดี ศรีธาวิรัตน์, 2547) จนเมื่อสิ้นสุดการหมักปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ปุ๋ยหมักจากหญ้าขน และปุ๋ย
หมักจากผักตบชวาร่วมกับหญ้าขนมีอุณหภูมิอยู่ที่ 29.95±0.22130.00±0.351และ130.07±0.12 องศา
เซลเซียส ตามล าดับ ซึ่งอุณหภูมิลดลงมาใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องซึ่งอยู่ที่130 องศาเซลเซียส 

 
1.2) ความชื้น 
ผลการวิเคราะห์ความชื้นเริ่มต้นของวัสดุหมักปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หญ้าขน และ

ผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน มีค่าเท่ากับร้อยละ180.37175.79 และ 80.161ตามล าดับ จากการทดลอง
หมักปุ๋ยผ่านไป 1 สัปดาห์พบว่า ความชื้นลดลงและตลอดกระบวนการหมักได้ควบคุมให้ความชื้น
ลดลงเหลือประมาณร้อยละ150-60 ส่งผลให้การย่อยสลายด าเนินไปได้ด้วยดี1เนื่องจากการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์จ าเป็นต้องใช้น้ าในกระบวนการดูดซึมสารอาหารและกระบวนการขับถ่าย
ของเสีย ดังนั้นการควบคุมความชื้นในกระบวนการหมักที่ใช้ทดลองครั้งนี้สามารถควบคุมให้อยู่ในช่วง
ที่เหมาะสมและเมื่อสิ้นสุดการหมักความชื้นของปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หญ้าขน และผักตบชวาร่วมกับ
หญ้าขน มีความชื้นลดลงร้อยละ145.18±4.07134.88±0.521และ 40.13±0.801ตามล าดับ1จากการ
ทดลองพบว่าปุ๋ยหมักจากหญ้าขนมีค่าความชื้นลดลงมากกว่าการชุดทดลองอ่ืน ๆ ซึ่งการลดลงของ
ปริมาณความชื้นสอดคล้องกับผลของอุณหภูมิ  เพราะเมื่อความร้อนภายในถังหมักสูงขึ้นท าให้น้ า
ภายในวัสดุหมักระเหยออกตลอดเวลา รวมถึงหญ้าขนไม่มีคุณสมบัติในการเก็บกักความชื้น จึงท าให้มี
ปริมาณความชื้นอยู่ในระดับต่ ากว่าวัสดุชนิดอ่ืน ๆ1และตรงตามมาตรฐานคุณภาพปุ๋ยหมักซ่ึงมาตรฐาน
ปุ๋ยอินทรีย์พ.ศ. 2548 ก าหนดว่าปุ๋ยหมักที่ได้ที่แล้วควรมีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 35 (กรมวิชาการ
เกษตร,12548) 
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2) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมี 
2.1) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
ผลการวิเคราะห์พบว่าในช่วงเริ่มต้นการหมักซึ่งเป็นช่วงที่จุลินทรีย์ก าลังปรับตัวเข้า

สภาวะสิ่งแวดล้อมจนสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ โดยค่า1pH ของปุ๋ยหมักทั้ง13 ชุดการทดลอง 
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันคือค่า1pH ของปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หญ้าขน และ
ผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน เริ่มต้นเท่ากับ 6.8717.62 และ17.22  ตามล าดับ โดย 2-3 วันแรกของการ
หมักพบว่าค่า1pH1ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากย่อยสลายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่ย่อยสลาย
ง่ายจะมีกรดอินทรีย์บางชนิดเกิดข้ึน แต่หลังจากนั้นในช่วงสัปดาห์แรกของการหมักความเป็นกรดเป็น
ด่างจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างช้าจนอยู่ในระดับระหว่าง 7.7- 8.0 ทั้งนี้เนื่องจากเมื่ออินทรียวัตถุถูกย่อยสลาย
จะมีลักษณะเป็นสารที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นกรดด่างที่ดี และมีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกเพ่ิมข้ึนท าให้สามารถดูดซับไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นระหว่างการย่อยสลาย จากนั้น
ค่า pH ค่อนข้างลดลงและคงที่ เนื่องจากปุ๋ยหมักได้เริ่มเข้าสู้สภาวะเสถียรหรือเป็นปุ๋ยหมักที่สมบรูณ์
แล้ว (ภานุพงษ์ บางรักษ์, 2548) จนเมื่อสิ้นสุดการหมักพบว่าค่า pH ของปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หญ้า
ขน และผักตบชวาร่วมกับหญ้าขนลดลงเท่ากับ 6.12±0.1216.04±0.191และ 6.28±0.121ตามล าดับ 

2.2) ปริมาณคาร์บอนที่เป็นสารอินทรีย์ 
ผลการวิเคราะห์พบว่าปุ๋ยหมักที่ได้จากผักตบชวา หญ้าขน และผักตบชวาร่วมกับหญ้า

ขน มีปริมาณคาร์บอนที่เป็นสารอินทรีย์ร้อยละ42.59140.841และ 41.591โดยน้ าหนักแห้งตามล าดับ 
หลังจากนั้นปริมาณคาร์บอนที่เป็นสารอินทรีย์ก็มีแนวโน้มลดลงทุกสัปดาห์จนเมื่อสิ้นสุดการหมักปุ๋ย
หมักจากผักตบชวา หญ้าขน และผักตบชวาร่วมกับหญ้าขนมีปริมาณคาร์บอนที่เป็นสารอินทรีย์ร้อยละ
136.37±0.60130.12±0.251และ134.86±0.491โดยน้ าหนักแห้งตามล าดับซึ่งสาเหตุการลดลง ของ
ปริมาณคาร์บอนที่เป็นสารอินทรีย์ในปุ๋ยหมักนั้นเป็นผลน่าจะมาจากคาร์บอนที่เป็นสารอินทรีย์มีความ
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์1โดยจุลินทรีย์ย่อยสลายสารคาร์บอนที่เป็นสารอินทรีย์จนได้
โมเลกุลเล็กแล้วจึงน าเข้าไปในเซลล์เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานในรูปของความร้อนท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น 
ดังนั้นคาร์บอนที่เป็นสารอินทรีย์จะลดลงในช่วงเวลาของการหมัก 

2.3) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 
เมื่อเปรียบเทียบการศึกษากระบวนการท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับเศษวัสดุเหลือ

ทิ้งทางการเกษตร พบว่าเมื่อเริ่มต้นการหมัก ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับผักตบชวา ปุ๋ยหมักจาก
เศษอาหารร่วมกับเศษผัก และปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับฟางข้าว มีปริมาณไนโตรเจนร้อยละ
เท่ากับ 2.0711.64 และ 0.11 ตามล าดับ จากนั้นปริมาณไนโตรเจนจะเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆทุกสัปดาห์ และ
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมัก ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับผักตบชวา  ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับ
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เศษผัก และปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับฟางข้าว มีไนโตรเจนร้อยละเท่ากับ 2.1712.18 และ 1.77 
(ธันวดี ศรีธาวิรัตน์, 2547) ซึ่งพบว่ามีไนโตรเจนต่ ากว่าปุ๋ยหมักทั้ง 3 ชนิดที่ผลิตขึ้นใหม ่

2.4) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 
เมื่อเริ่มต้นการหมักเท่ากับร้อยละ 35.39142.55และ 32.661โดยน้ าหนักแห้งตามล าดับ 

จากนั้นค่า1C:N ratio มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ1และเมื่อสิ้นสุดการหมักพบว่าปุ๋ยหมักจากหญ้าขนมีค่า
1C:N ratio ต่ าที่สุด คือ11.97±0.83 รองลงมาปุ๋ยหมักจากผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน และปุ๋ยหมัก
จากผักตบชวามีค่าเท่ากับ 15.31±0.691และ 15.37±0.481ตามล าดับ การที่ค่า C:N ratio มีค่าลดลง
ในช่วงแรกของการหมัก เนื่องมาจากคาร์บอนอินทรีย์ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายจนกระทั่งได้โมเลกุลขนาด
เล็กแล้วจึงน าเข้าไปในเซลล์1เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานและส่วนประกอบของเซลล์ ดังนั้นการลดลง
ของคาร์บอนและการเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนท าให้ค่า C:N ratio ลดลง (ภานุพงศ1์บางรักษ์, 2548) 

2.5) ปริมาณฟอสฟอรัส 
ผลจากการทดลองพบว่าปริมาณฟอสฟอรัส (P2O5) ของทั้ง 3 ชุดการทดลองมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้น ปริมาณฟอสฟอรัสของปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หญ้าขน และผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน เมื่อ
เริ่มต้นการหมักมีค่าร้อยละ 0.2310.46 และ 0.351โดยน้ าหนักแห้งตามล าดับและค่อย ๆ1เพ่ิมสูงขึ้น
อย่างช้า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฟอสฟอรัสนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีการใช้
ฟอสฟอรัสในการเจริญเติบโตและสร้างเซลล์ เมื่อสิ้นสุดการหมักปริมาณฟอสฟอรัสของปุ๋ยหมักจาก
ผักตบชวา หญ้าขน และผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน มีค่าร้อยละ10.76±0.0610.81±0.021และ
10.83±0.021โดยน้ าหนักแห้งตามล าดับ 

2.6) ปริมาณโพแทสเซียม 
จากการทดลองพบว่าปริมาณโพแทสเซียม (K2O) ของปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หญ้าขน 

และผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน เมื่อเริ่มต้นการหมักเท่ากับร้อยละ 2.5613.13 และ 2.711โดยน้ าหนัก
แห้งตามล าดับ ปริมาณโพแทสเซียมของปุ๋ยหมักทั้ง 3 ชุดการทดลองมีแนวโน้มสูงขึ้น จนเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการหมักปริมาณโพแทสเซียมของปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หญ้าขน และผักตบชวาร่วมกับหญ้า
ขน มีปริมาณโพแทสเซียมเท่ากับร้อยละ 3.63±0.0514.27±0.021และ 3.85±0.02 โดยน้ าหนักแห้ง
ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งปริมาณโพแทสเซียมที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากปุ๋ยหมักมีปริมาณคาร์บอนที่เป็น
สารอินทรีย์ลดลง เนื่องจากการถูกย่อยสลายในระหว่างการหมัก จึงท าให้ร้อยละของโพแทสเซียมต่อ
น้ าหนักแห้งของปุ๋ยหมักมีค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
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ตาราง 2 สมบัติของปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หญ้าขน และผักตบชวาร่วมกับหญ้าขนเมื่อสิ้นสุดการหมัก 
 

พารามิเตอร์ *มาตรฐานปุ๋ยหมัก 

ชนิดของปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยหมักจาก
ผักตบชวา 

ปุ๋ยหมักจาก 
หญ้าขน 

ปุ๋ยหมักจาก
ผักตบชวาร่วมกับ

หญ้าขน 
ความช้ืน(%) < 35 45.18 34.88 40.13 

pH 5.5-8.5 6.12 6.04 6.28 
อัตราส่วนคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจน 
< 20:1 15.37:1 11.97:1 15.31:1 

ปริมาณธาตุอาหารหลัก(%)โดยน้้าหนัก 
-ไนโตรเจน > 1% 2.37 2.52 2.28 
-ฟอสฟอรัส > 0.5% 0.76 0.81 0.83 

-โพแทสเซียม > 0.5% 3.63 4.27 3.85 
ที่มา: *มาตรฐานปุ๋ยหมักจากกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 
 

จากผลการวิเคราะห์สมบัติของปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ปุ๋ยหมักจากหญ้าขน และปุ๋ยหมัก
จากผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน พบว่ามีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ความเป็นกรด -ด่างpH และ
ความชื้นของปุ๋ยหมักจากหญ้าขนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนความชื้นของปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และ
ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาร่วมกับหญ้าขนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนั้นก่อนน า
ปุ๋ยหมกัไปใช้งานจึงควรผึ่งปุ๋ยหมักในแห้งก่อน 

จากการวิ เคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลัก (N-P-K) ของปุ๋ยหมักจากผักตบชวา              

ปุ๋ยหมักจากหญ้าขน และปุ๋ยหมักจากผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน พบว่าการทดลองทุกชุดมีค่าสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน (1-0.5-0.5) ซึ่งปุ๋ยหมักจากผักตบชวามีปริมาณธาตุอาหารหลักร้อยละ 2.37-0.76-

3.63 ปุ๋ยหมักจากหญ้าขน มีปริมาณธาตุอาหารร้อยละ 2.52-0.81-4.27 และปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

ร่วมกับหญ้าขนม1ีปริมาณธาตุอาหารร้อยละ 2.28-0.38-3.851ดังนั้นปุ๋ยหมักจากหญ้าขนเป็นปุ๋ยหมัก

ที่มีสมบัติดีที่สุด รองลงมาเป็นปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและปุ๋ยหมักจากผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน 

ตามล าดับ และจากการสังเกตลักษณะภายนอกของปุ๋ยหมักที่ได้พบว่ามีลักษณะเป็นผง เปื่อยยุ่ย ขาด

ง่าย มีกลิ่นคล้ายดิน และสีของวัสดุหมักมีสีน้ าตาลเข้ม ดังแสดงลักษณะปุ๋ยที่ได้ใน 
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(ก) ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา             (ข) ปุ๋ยหมักจากหญ้าขน   (ค) ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาร่วมกับ

หญ้าขน 

ภาพที ่3 ลักษณะของปุ๋ยหมัก 
 

3)  ผลของปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมัก ได้มีการน าปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ไปใช้ทดสอบการเจริญเติบโต

ของคะน้า เนื่องจากคะน้าเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ดีตลอดปีและทุกสภาพอากาศใช้
เวลาปลูกไม่มานนักก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยได้ท าการบันทึกน้ าหนักสด1(กรัม)ของคะน้า หลังจาก
ท าการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักสด (กรัม) ของคะน้าหลังการทดสอบด้วยปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หญ้าขน 

และผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน 
 

ผลของปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 

สูตร น้้าหนักสด1(กรัม)1±1sd 
(1)  ผักตบชวา 97.24± 0.31 
(2)  หญ้าขน 97.38± 0.42 
(3)  ผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน 97.31± 0.19 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการทดลองสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพของปุ๋ยหมัก พบว่าปุ๋ย

หมักจากสูตรหญ้าขน มีปริมาณธาตุอาหารหลัก (N-P-K) มากที่สุด รองลงมาคือ ปุ๋ยหมักจาก
ผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน และปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ตามล าดับปุ๋ยหมักทั้ง 3 สูตร มีคุณสมบัติผ่าน
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เกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ยหมักจากกรมวิชาการเกษตร1พ.ศ. 25481เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักพบว่า 
ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และปุ๋ยหมักจากผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน  ยังคงมีความชื้นที่สูงอยู่เป็นเพราะ
ผักตบชวามีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ า จึงท าให้ปุ๋ยหมักยังคงมีความชื้นสูง ส าหรับปุ๋ยหมักที่มีความชื้น
สูงนั้นก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการหมักแต่อย่างใด เนื่องจากวัสดุหมักเข้าสู่สภาวะเสถียรแล้ว ควรน าไปผึ่ง
ลมหรือตากแดดให้แห้งก่อนน าไปใช้งาน และเมื่อน าปุ๋ยที่ผลิตได้ไปทดสอบความเจริญเติบโตของ
คะน้า  พบว่าค่าเฉลี่ยน้ าหนักสด (กรัม) ของคะน้าในสูตรหญ้าขนซึ่งเป็นสูตรที่ดีที่สุด ให้มีน้ าหนัก
มากกว่าสูตรอ่ืน ๆ1แต่ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากปุ๋ยหมักทั้ง 3 สูตรมีธาตุโพแทสเซียมสูงกว่า
ธาตุอ่ืน เมื่อน าไปทดลองปลูกคะน้า ผลของน้ าหนักสดที่ได้จึงใกล้เคียงกัน  
 
ข้อเสนอแนะ  

จากงานวิจัยนี้พบว่าปุ๋ยหมักจากหญ้าขนเพียงอย่าเดียวให้ปริมาณธาตุอาหารหลัก
มากกว่าปุ๋ยหมักจากผักตบชวาร่วมกับหญ้าขน ดังนั้นจึงควรมีการหาวัสดุร่วมหมักชนิดอ่ืนกับหญ้าขน 
และน าไปทดลองความเจริญเติบโตของพืชประเภทหัว เนื่องจากพืชเหล่านี้ เป็นพืชที่ต้องการธาตุ
โพแทสเซียมสูง 
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ทัศนรติลองเจ้าหน้าท่่องร์กรปกรรองส่วนท้องถิ่น 

ในการตัดสินใจเลือกซื้อสิ้นร้าท่่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรณ่ศึกษาในจังหวัดพิจิตร 

Attitude of officers in Local Administration Organizations  

for Green Products Purchasing Decision: Case study in Phichit Province 

ปิยะดา วชิระวงศกร1 ชิดชนก แก้วละมุน2 และ ดาริณี พวงแก้ว3 

 

บทรัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงระดับความความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจเจ้าหน้าที่จ านวน 252 คน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของจังหวัดพิจิตร จ านวน 84 แห่ง ผลการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าทีส่่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือฉลากเขียวในระดับปานกลาง  ร้อยละ 53.96 ผลิตภัณฑ์ที่

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกใช้เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าฉลาก

เขียว ร้อยละ 98.34 แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติต่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน

ลบ คือ หาซื้อได้ยาก มีราคาแพง และมีความคงทนน้อยกว่าสินค้าท่ีจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป 

 

ร้าส้ารัญ : สินค้าฉลากเขียว, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การตัดสินใจเลือกซ้ือ 
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Abstract 

This research aims to study the knowledge level and attitude based on green 

products purchasing decision of officers in Local Administration Organizations. 

Questionnaire was used as instrument for 252 officers surveying in 82 Local 

Administration Organizations of Phichit Province. The results showed that the 

knowledge level of major officers was in medium level, 53.96%. The office products 

that the officers of Local Administration Organizations selected to use were green 

products, 98.34%. However, the officers had a negative attitude toward green 

products, such as they may more expensive, quite difficult to buy and less durable 

than the regular ones.  

Keywords : green product, Local Administration Organizations, purchasing decisions 

 

บทน้า 

การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร การพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกับการ

ที่มนุษย์มีวิถีชีวิตด้านการอุปโภคและบริโภคที่เกินกว่าความต้องการพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน ท าให้มนุษย์มี

การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ยังมีการปล่อยมลพิษต่าง ๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อมจนเกินขีด

ความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได้ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง จากปัญหาดังกล่าวท าให้นานาประเทศเริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการของการผลิตและ

การบริโภคเข้าสู่วิธีที่ยั่งยืน  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีการผลิตและการบริการที่ส่งผลให้

มีการใช้ทรัพยากรเป็นอย่างมาก ประกอบกับกระแสการบริโภคแบบวัตถุนิยมยิ่งท าให้มีการน า

ทรัพยากรใช้อย่างสิ้นเปลือง และปัญหาที่เกิดขึ้นมิใช่เรื่องเฉพาะบุคคลแต่เป็นเรื่องที่องค์กรต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนต้องให้ความส าคัญและร่วมมือในการแสวงหาวิธีในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากการบริโภคเพ่ือให้เกิดการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยาวนานที่สุด รวมถึงการ

ลดมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยในอดีตที่ผ่านมาในประเทศไทยมักแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ 

เช่น การก าจัดขยะ การบ าบัดน้ าเสีย และการบ าบัดอากาศเสีย ต่อมาได้มีการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืนตามแผนการปฏิบัติการที่ 21 จากการประชุมสุดยอดของโลก ที่กรุงริโอ เดอ จาไนโร สหพันธ์
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สาธารณรัฐบราซิล เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบดวย การผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable 

Production) อันไดแก การผลิตที่สะอาด การป้องกันมลพิษและการใชทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพ และการบริโภคท่ียั่งยืน (Sustainable Consumption) ทีไ่ดน าแนวคิดการตลาดสีเขียว 

(Green Marketing) มาใชในภาคธุรกิจในระยะ 10 ป ที่ผานมา ท าใหประเทศไทยเริ่มมีสินค้าที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าสีเขียว (Green Products) จ าหน่ายในตลาดมากขึ้น แต่เนื่องจาก

ผู้บริโภคในประเทศไทยยังไมนิยมใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากนัก เนื่องจากขาดกลุ่ม

ผู้บริโภคที่มคีวามห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้ตลาดสีเขยีวของไทยยังไมประสบความส าเร็จและไมเป็น

ที่แพรหลาย ดังนั้นในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงไดมีการก าหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative and Green Economy) จะเห็นไดวา

ความส าคัญของการเลือกซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าฉลากเขียวจะเป็นการสื่อให้เห็น

ว่าผู้บริโภคมีความใสใจที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าแต่ละประเภท โดยเริ่มที่หน่วยงาน

ภาครัฐทั้งหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นเพราะถือเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดที่จะสามารถสร้างแรง

ขับเคลื่อนให้ภาคการผลิตมุ่งไปสูการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได เพราะได้มี

การจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่สินค้าทั่วไป ตลอดทนถึงการก่อสร้างและ

บริการต่าง ๆ ภาครัฐจึงเป็นก าลังส าคัญที่จะสร้างอุปสงค์และสนับสนุนให้เกิดอุปทานของสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกซื้อและใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้ให้บริการสร้างอุปทานสินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นผู้น า

หรือตัวอย่างเพ่ือขยายผลไปสูภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นล าดับต่อไป  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ก็เป็นกลุ่มหน่วยงานหนึ่งที่มีการสั่งซื้อสินค้า

ของหน่วยงานราชการมากที่สุด โดยเฉพาะพวกสินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานจากร้าน

จ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลการใช้วัสดุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร พบว่ามีปริมาณและชนิดของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อเทียบจาก

ยอดการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมในการเลือก
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ซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้

เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการจัดการและส่งเสริมให้ส านักงานต่าง ๆ หันมาเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต  

 

วิธ่การวิจัย 

1) ประชากรท่่ใช้ในการศึกษา 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดพิจิตร โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1.1 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ หรือผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีศึกษา โดยเลือกจ านวนของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 คน 

1.2 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านอ่ืน ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศึกษาโดยเลือกสุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 2 คน 

ซึ่งในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะพิจารณาจากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งหมด 102 แห่ง โดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555) ดังนี้ 
 

2N(e)1
N  n


  

 

 เมื่อ  N = ขนาดของประชากร (จ านวน 102 แห่ง) 

  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการศึกษาครั้งนี้

ก าหนดไว้ ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับค่าความเชื่อม่ัน 95% 

แทนค่า 

2102(0.05) 1
102  n


  

84  n     แห่ง 

ดังนั้น  ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีน่้อยที่สุดที่จะด าเนินการส ารวจ คือ 84  แห่ง 

โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น สามารถสรุปจ านวนตัวอย่างที่ท าการศึกษาทั้งสิ้น

จ านวน 252 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 84 แห่ง  ดังแสดงในตารางที ่1  
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ตารางท่ ่1  จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพิจิตร 

 

ล าดับที ่ ช่ืออ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง) จ านวนตัวอย่าง  (คน)  
1 เมือง 16 48 
2 วังทรายพูน 4 12 
3 โพธิ์ประทับช้าง 6 18 
4 ตะพานหิน 10 30 
5 บางมูลนาก 10 30 
6 โพทะเล 11 33 
7 สามง่าม 6 18 
8 
9 

ทับคล้อ 
สากเหล็ก 

5 
5 

15 
15 

10 บึงนาราง 4 12 
11 ดงเจริญ 4 12 
12 วชิรบารม ี 3 9 

รวม 84 252 

 

2) เรรื่องมือท่่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาใน

แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนท่่ 1 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสินค้าฉลาก

เขียว จ านวน  15 ค าถาม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 2 ลักษณะ คือตอบถูกต้อง ให้คะแนน 1 

คะแนน ตอบผิด ให้คะแนน 0 คะแนน โดยน าคะแนนความรู้ความเข้าใจที่ตอบถูกหาค่าร้อยละ และ

แบ่งเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าฉลาก

เขียว ซ่ึงเกณฑ์ในการแบ่งคะแนนระดับความรู้ความเข้าใจเป็น 3 ระดับ มีดังนี ้

ตอบถูก 1-5 ข้อ   < 33.33%  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจน้อย 

ตอบถูก 6-10 ข้อ   33.34%-66.66 % หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 

ตอบถูก 11-15 ข้อ 66.67%-100% หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจมาก 



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงลลา รร้ังท่่  ” 

907 
 

ตอนท่่ 2 ข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้าน

ความรู้สึกเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน  10 ค าถาม โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน แบบ 

Rating Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 คะแนน), เห็นด้วย (4 คะแนน), ไม่แน่ใจ (3 

คะแนน), ไม่เห็นด้วย (2 คะแนน) และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) โดยเกณฑ์ในการแปล

ความหมายของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น (ล้วน สายยศ, 2539) มีดังนี ้

ร่าเฉล่่ย   ระดับทัศนรติ 

4.21–5.00   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3.41–4.20   เห็นด้วย 

2.61-3.40   ไม่แน่ใจ 

1.81–2.60   ไม่เห็นด้วย 

1.00–1.80   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

3) การวิเรราะห์ล้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและความคิดเห็นในการเลือกซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะใช้สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

ผลงานวิจัยและอภิปรายผล 

1. ล้อมูลทั่วไปเก่่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
เจ้าหน้าที่ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.68 และเพศชาย ร้อยละ 35.32 

โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 45.64 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 27.78 
ซึ่งจัดเป็นช่วงอายุที่มีอายุงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับให้ตัดสินใจหรือ
ด าเนินการจัดซื้อสินค้าได้อย่างรอบคอบ ส าหรับระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 70.23 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท 
ร้อยละ 15.48 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะเป็นวุฒิขั้นต่ าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเปิดรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคคลที่มีความรู้ในระดับปริญญาตรีจะสามารถ
ตัดสินใจขั้นพ้ืนฐานโดยยึดเอาความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ที่
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สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเจ้าพนักงาน/นายช่าง ร้อยละ 26.98 รองลงมา คือ ต าแหน่งอ่ืนๆ ได้แก่ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร้อยละ 23.42  ซึ่งมีจ านวนที่ใกล้เคียงกับต าแหน่งเจ้าหน้าที่/ช่ าง ร้อยละ 22.22 
โดยส่วนใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ร้อยละ 29.76 รองลงมา คือ งานโยธา ร้อยละ 23.41 
อ่ืนๆ ได้แก่ งานธุรการ งานบริหาร งานพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 19.05 
ส าหรับการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะผ่านทาง
โทรทัศน์ ร้อยละ 56.56 รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 38.02 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันเป็นสื่อที่
สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพและเสียงพร้อมกัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสื่อที่สามารถให้รายละเอียดกับ
ประชาชนได้สะดวกและเข้าใจได้ง่ายที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชมพูนุท โภคณิตถานนท์ และ
คณะ (2557) ที่รายงานว่าสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ 
ร้อยละ 57.30 รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 18.50 และหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 15.00 ตามล าดับ 
ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าต้องการให้ภาครัฐรณรงค์เพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารมากขึ้นถึง
ร้อยละ 88.00 

 
2. รวามรู้รวามเล้าใจเก่่ยวกับสินร้าท่่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าฉลากเขียวของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 63.89 รองลงมา คือ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.32 ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบ
ระดับความรู้ความเข้าใจระหว่างกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอ่ืน ๆ พบว่า เจ้าหน้าที่ทั้งสองกลุ่มงานมี
ความรู้ความเข้าใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน แต่จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของจ านวนของ
กลุ่มงานพัสดุจะมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 40.48 และ 34.29 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจว่า 1) ฉลากเขียวเป็นฉลากท่ีให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) ฉลากเขียวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกัน รักษาสิ่งแวดล้อมผ่านทางการผลิต) และ 3) สินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่
เป็นชนิดเดียวกัน มากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังมีความสับสนและไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับความคงทนของสินค้า รวมถึงวัสดุการผลิตและกระบวนการผลิตสินค้าฉลากเขียว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุธ  เดชารัตน์ (2541) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคต่อฉลากเขียว
ของผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านใหม่ กรณีศึกษาในต าบลช้างเผือก เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ในเรื่อง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเกณฑ์ไม่ค่อยจะดีนัก แต่มีความ
เข้าใจดีในหลักการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนสิทธิ์  
ธนูสนธิ์ (2552) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อฉลากเขียวของ
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กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ผู้บริโภคที่เคยและไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฉลากเขียวมีความรู้ความ
เข้าใจไม่ต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมากเกี่ยวกับความหมายและ
วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว แต่ความรู้เกี่ยวกับหลักการคัดเลือกและข้อก าหนดของ
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจน้อย 
 
ตารางท่่ 2 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพิจิตร 
 

ระดับรวามรู้รวามเล้าใจ 
งานพัสดุ งานอ่ืนๆ ภาพรวม 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
ระดับน้อย         
ระดับปานกลาง  
ระดับมาก        

- 
25 
17 

- 
59.52 
40.48 

2 
136 
72 

0.95 
64.76 
34.29 

2 
161 
89 

0.79 
63.89 
35.32 

 

3. พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในส้านักงานลององร์กรปกรรองส่วนท้องถิ่น 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าฉลากเขียว พบว่า 

โดยภาพรวมผลิตภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกใช้เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือสินค้าฉลากเขียว ร้อยละ 98.34 และไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ
สินค้าฉลากเขียว ร้อยละ1.66 และเม่ือพิจารณาแยกประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 พฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าประเภทกระดาษ A4 จากการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าฉลากเขียวประเภทกระดาษ A4 พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่
ใช้ Double A (ดับเบิ้ลเอ) ร้อยละ 64.29 รองลงมาคือ Idea Green ร้อยละ 29.76 Quality ร้อยละ 
3.57 Tesco ร้อยละ 1.59 และอ่ืนๆ ได้แก่ paper one ร้อยละ 0.79  

3.2 พฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าประเภทปากกาลูกลื่น พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ตราม้า 
ร้อยละ 59.92 รองลงมาคือ ควอนตั้ม ร้อยละ 34.14 ตราช้าง ร้อยละ 3.17 ไฮกรีพ ร้อยละ 1.98 
และอ่ืน ๆ ได้แก่ เพนคอม ร้อยละ 0.79  

3.3 พฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าประเภทกระดาษช าระ พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ 
Cellox ร้อยละ 34.52 รองลงมา คือ Scott ร้อยละ 28.97 Zilk ร้อยละ 19.44 Bella ร้อยละ 16.67 
และอ่ืน ๆ ได้แก่ Tesco ร้อยละ 0.40 ตามล าดับ 
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3.4 พฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ลบค าผิด พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่
ใช้ลิควิดเปเปอร์ ร้อยละ 70.63 รองลงมา คือ ตราช้าง ร้อยละ 15.08 เพนเทล ร้อยละ 9.13 ตราม้า 
ร้อยละ 4.76 และอ่ืน ๆ ได้แก่ เรย์โนลด์ส ไวท์เพน ร้อยละ 0.40 ตามล าดับ 

3.5 พฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าประเภทแฟ้มเอกสาร พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ตรา
ช้าง ร้อยละ 76.98 รองลงมา คือ ตราม้า ร้อยละ 15.78 ไทไท ร้อยละ 5.95 เอสซีจี ร้อยละ 1.19 
และอ่ืน ๆ ได้แก่  ท็อปทีม ร้อยละ 0.40 เป็นต้น 

3.6 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทกล่องใส่เอกสาร พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ตรา
ช้าง ร้อยละ 61.90 รองลงมา คือ ตราม้า ร้อยละ 24.61 ด๊อกคิวเมนท์ บ๊อค ร้อยละ 8.33 แลคซีน 
วินด์เซิฟ ร้อยละ 3.97 และอ่ืน ๆ ได้แก่ ไท ไท เป็นต้น ร้อยละ 1.19 

3.7 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทซองบรรจุภัณฑ์ พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้สีทอง 
555 ร้อยละ 57.14 รองลงมา คือ ออร์ก้า ร้อยละ 24.21 เครื่องบิน ร้อยละ 12.30 อ่ืน ๆ ร้อยละ 3.57 
และ 666 ร้อยละ 2.78 

3.8 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทปากกาไวท์บอร์ด พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้
ไพลอท ร้อยละ 42.85 รองลงมา คือตราม้า ร้อยละ 42.46 ควอนตั้ม ร้อยละ 12.70 แอโรว์ ร้อยละ 
1.59  

3.9 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทตลับหมึก พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ HP ร้อยละ 
53.18 รองลงมา คือ Cannon ร้อยละ 33.73 Samsung ร้อยละ 7.94 Lekmark ร้อยละ 3.17 และ 
อ่ืนๆ ได้แก่ brother ร้อยละ 1.98 

3.10 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ 
Cannon ร้อยละ 40.08 รองลงมา คือ Sharp ร้อยละ 20.24 Ricoh ร้อยละ 19.05 Kyocera ร้อยละ 
17.86 และอ่ืน ๆ ได้แก่ SK, Toshiba และ Fuji ร้อยละ 2.78 

3.11 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทสีทาอาคาร พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ JOTUN 
ร้อยละ 38.10 รองลงมา คือ ICI ร้อยละ 34.13 NIPPON ร้อยละ 23.41 อ่ืน ๆ ได้แก่ TOA ร้อยละ 
3.17 และ DYNO ร้อยละ 1.19 

3.12 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทเครื่องโทรสาร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใช้ Sharp ร้อยละ 35.32 รองลงมา คือ Cannon ร้อยละ 31.35 Panasonic ร้อยละ 19.44  
Brother ร้อยละ 10.32 และอ่ืน ๆ ได้แก่ Ricoh, Fax และ HP ร้อยละ 3.57 

3.13 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่ประเภทคอมพิวเตอร์ พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ Acer 
ร้อยละ 36.90 รองลงมา คือ HP ร้อยละ 35.71 Samsung ร้อยละ 17.06 Toshiba ร้อยละ 6.76 
และอ่ืน ๆ ได้แก่ LG และ Dell ร้อยละ 3.57 
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3.14 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทเครื่องพิมพ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ 
HP ร้อยละ 45.23 รองลงมา คือ Canon ร้อยละ 41.67 Samsung ร้อยละ 7.94 Toshiba ร้อยละ 
3.57 และอ่ืน ๆ ได้แก่ Brother ร้อยละ 1.59 

3.15 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศ พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เลือกใช้ 
Mitsubishi ร้อยละ 31.75 รองลงมา คือ LG ร้อยละ 27.38  Saijo Denki ร้อยละ 25.79 
Panasonic ร้อยละ 8.33 และอ่ืน ๆ ได้แก่ Eminent, Mitsushita และ Star Air ร้อยละ 6.75 

3.16 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทหลอดฟลูออเรสเซนท์ พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ 
Philips ร้อยละ 46.43 รองลงมา คือ Panasonic ร้อยละ 28.96 Lamptan ร้อยละ 16.67 Toshiba 
ร้อยละ 7.54 และอ่ืน ๆ ได้แก่ Sylvania ร้อยละ 0.40 
 

4. ทัศนรติลองเจ้าหน้าท่่ท่่ม่ต่อสินร้าท่่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุและงานในหน้าที่อ่ืนๆ ต่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซื้อได้ยากและมีราคาแพง โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น 3.54-3.58 และ 3.60-3.61 ตามล าดับ แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีทัศนคติเห็นด้วยว่า
การจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการผลักดันให้ภาคธุรกิจหันมามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ 4.00 ตามล าดับ รองลงมา คือ 
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิต การขนส่ง การอุปโภคและการ
ก าจัดทิ้งหลังการใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ 3.96 ตามล าดับ ในสภาพ
ปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 3.94 
ตามล าดับ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถท าให้ผู้บริโภคช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้จริง  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และ 3.79 ตามล าดับ การซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแม้ว่าจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และ 3.78 ตามล าดับ การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวเป็น
สิ่งจ าเป็นเพราะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สามารถท าได้ในชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
และ 3.76 ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวมีคุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
เครื่องหมายฉลากเขียวโดยทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90และ 3.63 ตามล าดับ สินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีราคาแพง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และ 3.60 ตามล าดับ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หาซื้อได้ยาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และ 3.58ตามล าดับ ปัจจุบันมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และ 3.48 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 
จากผลทัศนคติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ทั้งนี้ผลของงานวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับการศึกษาของชมพูนุท โภคณิตถานนท์ และคณะ (2557) ที่ได้

รายงานว่าประชาชนคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ( X = 4.30, 
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ระดับมากท่ีสุด) ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวควรได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังและควรมีกฎหมาย

รองรับ (X = 4.42, ระดับมากที่สุด) และในสภาพแวดล้อมปัจจุบันควรมีการส่งเสริมกิจกรรมฉลาก

เขียวให้มากขึ้น ( X = 4.29, ระดับมากที่สุด) แต่อย่างไรจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่า
สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นยังหาซื้อได้ยากและมีราคาแพง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัชชา 
บางท่าไม้และคณะ (2552) จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ แต่ไม่ตระหนักรู้และไม่ได้มี
ความใส่ใจในการที่จะพิจารณาเลือกซ้ือสินค้าประเภทนี้อย่างจริงจังเท่าท่ีควร  
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ตารางท่ ่3 ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในจังหวัดพิจิตร 

 

ร้าถาม 
งานพัสด ุ งานอื่นๆ 

ระดับทัศนรต ิ
Mean SD Mean SD 

1. สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหาซื้อไดย้าก 3.54 0.91 3.58 0.66 เห็นด้วย 

2. สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีราคาแพง 3.61 0.85 3.60 0.72 เห็นด้วย 

3. ปัจจุบันมีการให้ข้อมลูเกี่ยวกับสินค้าท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 

3.53 0.83 3.48 0.82 เห็นด้วย 

4. สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถท าให้
ผู้บริโภคช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไดจ้ริง 

3.97 0.64 3.79 0.64 เห็นด้วย 

5. การซื้อผลติภณัฑ์ฉลากเขียว เปน็สิ่งท่ีคุ้มค่า
แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

3.96 0.66 3.78 0.66 เห็นด้วย 

6. การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวเป็นสิ่งจ าเป็น
เพราะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถท าได้
ในชีวิตประจ าวัน 

3.95 0.53 3.76 0.67 เห็นด้วย 

7. ผลิตภัณฑ์ทีไ่ดร้ับเครื่องหมายฉลากเขียวมี
คุณภาพดีกว่าผลิตภณัฑ์ทีไ่มไ่ด้เครือ่งหมาย
ฉลากเขียวโดยทั่วไป 

3.90 0.75 3.63 0.75 เห็นด้วย 

8. ในสภาพปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องส่งเสรมิ
การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

4.09 0.67 3.94 0.67 เห็นด้วย 

9. การใช้ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
เป็นการส่งเสรมิให้มีการผลิต การขนส่ง การ
อุปโภคและการก าจัดทิ้งหลังการใช้แล้วอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.10 0.55 3.96 0.66 เห็นด้วย 

10. การจ าหน่ายสินค้าที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นการผลักดันให้ภาคธุรกิจหันมา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

4.11 0.63 4.00 0.69 เห็นด้วย 

รวม  .88 0.42  .75 0. 6 เห็นด้วย 
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สรุปผลงานวิจัย 
การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าฉลาก

เขียวของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.92 และเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 53.96  ส่วนทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีทัศคติที่เห็นด้วยที่สินค้าประเภทนี้สามารถท าให้ผู้บริโภคช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมได้จริง การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่
สามารถท าได้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิต 
การขนส่ง การอุปโภคและการก าจัดทิ้งหลังการใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการผลักดันให้
ภาคธุรกิจหันมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังมีความ
คิดเห็นว่าในสภาพปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ทั้งนี้ส่วนใหญ่เห็นว่า  
การซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแม้ว่ าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านลบอยู่ กล่าวคือสินค้าประเภทนี้
จะมีราคาแพงและซื้อได้ยาก ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพยายามปรับฐานการผลิตให้มีต้นทุนที่ต่ าลง
หรือใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ราคาสินค้ามีค่าใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับ
ราคาสินค้าปกติ แต่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย  ก็จะเป็นการ
กระตุ้นการตัดสินใจบริโภคสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้การมีนโยบายของภาครัฐที่ให้หน่วยงานราชการต่างๆ 
หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นมาตรการในการส่งเสริมการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 
ล้อเสนอแนะ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีการประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าฉลากเขียว หรือจัดกิจกรรมกระตุ้นความ
สนใจและปลูกจิตส านึก ทั้งนี้โดยเฉพาะในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่ยังคิดว่ามีความคงทนน้อยกว่าสินค้าปกติ ที่พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับน้อยที่สุด  
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกตก์ารเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ต่อความรู้ ความตระหนัก และทกัษะในการเตรียมความพร้อมรับ 

ภัยพิบัติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนถลางพระนางสร้าง อ้าเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต 
Effectiveness of promotes the concept of the disaster preparedness 

program by the application experiential learning on knowledge 
awareness and skill promotes the concept of the disaster preparedness 
of students in primary school Thalangpranangsang School Thalang, Phuket 

สุลียพร ศรีประไพ1 และกรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ2 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ Dependent t-test และ Independent t-test ผลการศึกษา พบว่า หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ความตระหนักในการ
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ และทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มทดลอง หลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ และทักษะในการ
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลการ
ประเมินทักษะในการเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ กลุ่มทดลองมีผลการประเมินทักษะจากสมุดสะสมแต้มในการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ อยู่ในระดับดีมาก 
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีประสิทธิผลท าให้นักเรียนมีความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการเตรียม 
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ความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตของนักเรียนต่อไปได้ใน
ชีวิตประจ าวันและในอนาคตต่อไปเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติ 

ค้าส้าคัญ : ภัยพิบัติ, การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
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Abstract 
 

This quasi-experimental research was two group pretest-posttest design. 
The objective of this study aimed to explore the effect of promotes the concept of 
the disaster preparedness program by the application experiential learning on 
knowledge awareness and skill promotes the concept of the disaster preparedness of 
students in Primary school of Thalangpranangsang School at Thalang district, Phuket 
Province. Statistics were used including Dependent t-test and Independent t-test. The 
results were as follows: The post-test scores of preparing for disasters of the 
experimental groups were significantly higher than pre-test scores at .05 level. And 
were significantly higher than comparison group at .05 level. The post-test scores of 
awareness of disaster preparedness of the experimental groups were significantly 
higher than pre-test scores at .05 level. And were significantly higher than comparison 
group at .05 level. The post-test scores of skills to prepare for disasters of the 
experimental groups were significantly higher than pre-test scores at .05 level. And 
were significantly higher than comparison group at .05 level. In addition, good 
effectiveness of promotes the concept of the disaster preparedness program by the 
application experiential learning to experimental groups. And from the observing 
behavior of the experimental groups during participating in this program, the 
experimental groups increased in knowledge, awareness and skills to prepare for 
disasters. The results of this study show that: Promotes the concept of the disaster 
preparedness program by the application experiential learning were effective in 
knowledge awareness and skill promotes the concept of the disaster preparedness to 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

920 
 

the students. And can be applied in everyday life of the students, Both now and in 
the future when faced with a disaster. 

Keywords : Disaster, Experiential learning 
 

บทน้า 
ปัจจุบันโลกประสบกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์   

แต่ภัยพิบัติที่มีความส าคัญและต้องหาแนวทางปูองกันมากที่สุด คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้

เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยต่าง ๆ เสียหาย

อย่างมากมายมหาศาล ท าให้เกิดความเจ็บปุวยทางร่างกาย และจิตใจของผู้ประสบภัย การเกิดภัย

พิบัติแต่ละครั้งน ามาซึ่งความสูญเสียที่ร้ายแรงและรุนแรงต่อสังคม และสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

ภัยพิบัติได้ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นจากความสมดุลทางธรรมชาติที่เสียไป ซึ่งการฟ้ืนฟูต้องใช้เวลาและทรัพยากร

จ านวนมากกว่าจะเข้าสู่สภาวะที่ใกล้เคียงกับสภาวะเดิม หรือบางครั้งก็ไม่อาจกลับคืนสู่สภาพปกติได้อีก 

(เปรมใจ วังศิริไพศาล, 2555, น.1) 

ส าหรับประเทศไทย พบว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 หลายจังหวัดของภาคใต้ได้

ประสบภัยพิบัติจากสึนามิ ปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยในภาคกลาง และเกิดแผ่นดินไหวใน

ประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทย จนท าให้เกิดรอยเลื่อนในหลายพ้ืนที่ของประเทศ

ไทยโดยเฉพาะในภาคใต้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ได้เกิดแผ่นดินไหวในเกาะสุมาตรา และส่งผล

กระทบต่อหลายจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 

4.3 ริกเตอร์ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง (พัฒนาสื่อสารชุมชนหลีกพ้น

พิบัติภัยแผ่นดินไหว, 2555, น.53-55) จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง 

ท าให้มีข่าวลือเรื่องการจมหายไปของเกาะภูเก็ตในทะเลอันดามัน 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การปลูกฝังจิตส านึก ความรู้ และทัศนคติ ควรจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในกลุ่มของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพราะการศึกษาระดับนี้เป็นการเน้นให้ผู้เรียน

มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นโดยใช้

เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งเข้าใจกระบวนการพูด การ

เขียน และสื่อสารข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์มี
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ประสิทธิภาพ (ณัฐพรหม อินทุยศ, 2553, น.99-100) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลให้

นักเรียนมีทักษะและกระบวนการในการคิด รวมไปถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้น ได้สอดคล้องกับ

หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของโคล์บ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2548, น.70) 

โดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สามารถน ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติได้ 

เนื่องจากภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัตินับเป็นสิ่งจ าเป็น

ต่อนักเรียนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงและอาจจะเกิดภัยพิบัติได้ การฝึกปฏิบัติตนเมื่อเผชิญกับภัย

พิบัติ เป็นการซักซ้อมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์จ าลอง และจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะ

และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จะท าให้นักเรียนได้มีโอกาสรับ

ประสบการณ์ แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์ออกมา เพ่ือพัฒนา

ทักษะ ทัศนคตใิหม ่หรือวิธีการคิดใหม่ ซึ่งนักเรียนสามารถน าเอาทักษะ ทัศนคติ รวมทั้งวิธีการคิดใหม่ ๆ 

ที่ได้รับจากการได้ลงมือปฏิบัติดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตของนักเรียนต่อไปได้ในชีวิตประจ าวัน

และในอนาคตต่อไปเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2548, น.70) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้

ออกแบบโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และ

น ามาทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อ าเภอถลาง จังหวัด

ภูเก็ต จ านวน 4 ครั้ง เป็นเวลา 14 ชั่วโมง (ภัทรพร บัวบุตร, 2549; อ าไพ ใจแก้ว, 2548) โดยประยุกต์

ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อม

รับภัยพิบตัิ เกิดความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ และน าไปสู่ทักษะการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การ

เรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

วิธีการวิจัย 
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนและ

หลังการทดลอง (Two Group Pretest-Posttest Design) โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และกลุ่มเปรียบเทียบ
จะไม่ได้รับโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนถลาง

พระนางสร้าง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 ห้องเรียน 
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอถลาง และได้รับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเผชิญกับสึนามิ 
และแผ่นดินไหว ท าการสุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลาก แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5/2 จ านวน 32 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 28 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการ

ประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นมาจากการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ โดยจัดกิจกรรม จ านวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ 
และกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ จ านวน 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 กิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมรับแผ่นดินไหว จ านวน 4 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องการเตรียมความพร้อมรับสึนามิ จ านวน 4 ชั่วโมง และครั้งที่ 4 กิจกรรมสรุปการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จ านวน 3 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 14 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัย
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต จ านวน 6 คน ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับความหมายของภัย
พิบัติ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ผลกระทบจากภัยพิบัติ การปฏิบัติตัวก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังเกิด
ภัยพิบัติ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ส่วนที่ 4 แบบ
วัดทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาในการบรรยายลักษณะส่วน

บุคคลของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ใช้สถิติ Independent t-test และการทดสอบ Fisher 
exact test เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ การ
เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย ก่อนทดลองและหลังทดลอง ใช้สถิติ Dependent t-test การ
เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลัง
ทดลอง ใช้สถิต ิIndependent t-test 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

 
ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 

ลักษณะกลุ่ม 
กลุ่มทดลอง (n = 32) กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 28) p-value 

จ้านวน (คน) ร้อยละ จ้านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
18 
14 

 
56.30 
43.80 

 
15 
13 

 
53.60 
46.40 

.521 

อาย ุ
       ± SD 

 
10.91 ± 0.73 

 
10.36 ± 0.49 

 
.012 

ศาสนา 
     พุทธ 
     อิสลาม 

 
30 
2 

 
93.80 
6.30 

 
24 
4 

 
85.70 
14.30 

.271 

ประสบการณ์ในการเผชิญ     กับ
ภัยพิบัติ (ครั้ง) 
        ± SD 

 
 
1.19 ± 0.40 

 
 

1.29 ± 0.46 

.382 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย 
      บ้านติดถนน 
      อื่นๆ 

 
29 
3 

 
90.60 
9.40 

 
27 
1 

 
96.40 
3.60 

.401 

หมายเหตุ 1 หมายถึง Fisher exact test, 2 หมายถึง Independent t-test 

จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนถลางพระนาง
สร้าง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบนั้น เพศ ศาสนา ประสบการณ์ใน
การเผชิญกับภัยพิบัติ และลักษณะที่อยู่อาศัย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามพบว่า อายุ  
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ  

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติก่อนทดลองและหลังทดลอง 

 

ความรู้ 
กลุ่มทดลอง (n=32) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=28) 

p-value1 
 ± SD   ± SD 

ก่อนทดลอง 8.78 ± 2.50  9.25 ± 2.56 .48 
หลังทดลอง 11.72 ± 1.02 9.82 ± 2.60 .00 

p-value2 .00 .43  
 

หมายเหตุ 1 หมายถึง Independent t-test, 2 หมายถึง Dependent t-test 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบัติหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับ
ภัยพิบัติ (  = 11.72, SD = 1.02) สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (  = 9.82, SD = 2.60) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัย
พิบัติของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
(  = 11.72, SD = 1.02) สูงกว่าก่อนทดลอง (  = 8.78, SD = 2.50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

3. ความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติก่อนทดลองและหลังทดลอง 

 

ความตระหนัก 
กลุ่มทดลอง (n=32) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=28) 

p-value1 
 ± SD  ± SD 

ก่อนทดลอง 2.52 ± 0.14  2.59 ± 0.16 .06 
หลังทดลอง 2.80 ± 0.12 2.60 ± 0.21 .00 

p-value2 .00 .87  
 

หมายเหตุ 1 หมายถึง Independent t-test, 2 หมายถึง Dependent t-test 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการเตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบัติหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการเตรียมความพร้อม
รับภัยพิบัติ (  = 2.80, SD = 0.12) สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (  = 2.60, SD = 0.21) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับ
ภัยพิบัติของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับ  
ภัยพิบัติ (  = 2.80, SD = 0.12) สูงกว่าก่อนทดลอง (  = 2.52, SD = 0.14)  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   

4. ทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ  

ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะในการ
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติก่อนทดลองและหลังทดลอง 

 

ทักษะ 
กลุ่มทดลอง (n=32) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=28) 

p-value1 
 ± SD  ± SD 

ก่อนทดลอง 4.50 ± 1.72  4.32 ± 1.30 .66 
หลังทดลอง 7.84 ± 0.95 4.28 ± 1.74 .00 

p-value2 .00 .92  
 

หมายเหตุ 1 หมายถึง Independent t-test, 2 หมายถึง Dependent t-test 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะในการเตรียมความพร้อม
รับภัยพิบัติหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ     
(  = 7.84, SD = 0.95) สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (  = 4.28, SD = 1.74) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของกลุ่ม
ทดลอง หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ (  = 7.84,  
SD = 0.95) สูงกว่าก่อนทดลอง (  = 4.50, SD = 1.72) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

5.  ผลการประเมินทักษะในการเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดย
การประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พบว่า ผลการประเมินทักษะในการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งวิทยากรประจ าฐานจะ
เป็นผู้ประเมินและให้คะแนนเป็นรายกลุ่มในสมุดสะสมแต้ม โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เข้าร่วม
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ กลุ่มที่ 1  
ได้ 37 คะแนน กลุ่มท่ี 2 ได้ 36 คะแนน และกลุ่มที่ 3 ได้ 38 คะแนน จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 กลุ่ม มีผลการ
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ประเมินทักษะการประเมินทักษะในการเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการ
ประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ อยู่ในระดับดีมาก 

ส าหรับผลจากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มทดลองในช่วงระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
เนื้อหาที่ใช้ในการให้ความรู้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่นักเรียนมีประสบการณ์จากการประสบเหตุด้วยตนเอง 
หรือจากการเล่าของผู้ที่เคยประสบภัย หรือจากสื่อมวลชน หรือจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ วิทยากร
จะพยายามกระตุ้นให้นักเรียนซึ่งมีประสบการณ์อยู่ก่อนแล้วดึงประสบการณ์ของตนเองออกมา
น าเสนอร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม จะท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม และได้รับรู้
เรื่องราวของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่เข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการ
ประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ได้แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง แลกเปลี่ยนกับ
สมาชิกในกลุ่ม โดยแต่ละกิจกรรมวิทยากรจะใช้ใบงานและบัตรค าถาม เป็นประเด็นในการวิเคราะห์ 
วิจารณ์ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่มที่ต่างไปจากตนเอง จะช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ได้กว้างขึ้น และผลสะท้อนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เป็นการระดมความคิดเห็นและ
อภิปรายร่วมกัน ท าให้เกิดข้อสรุปที่หลากหลาย นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการท างานเป็นทีม 
บทบาทของสมาชิกที่ดีที่จะท าให้งานส าเร็จ การยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่ง การ
สะท้อนความคิดจากประสบการณ์ด้วยมุมมองที่หลากหลาย โดยวิทยากรและนักเรียนจะร่วมกั นสรุป
ความคิดรวบยอด ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติได้ และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อภิปรายผล 
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติหลัง

การทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของกลุ่มทดลอง หลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังนั้น สรุปได้ว่า โปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ส่งผลต่อกลุ่มทดลอง เนื่องจากลักษณะกิจกรรมที่จัด
ขึน้  เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มทดลองเกิดความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2548: 
71) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากการกระท าจริง ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่โดยเริ่มจากการรับรู้
ปัญหา คิดหาแนวทางแก้ไข ลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติ  ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้าง
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ความรู้ของตนเอง เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้เดิมให้เป็นความรู้ใหม่ ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
คิดและการกระท าจนก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์  

ผลดังกล่าวข้างต้น เป็นเพราะโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีประกอบด้วย การให้ความรู้จากวิทยากร การชมสื่อวีดิทัศน์ และกิจกรรม 
“บิงโกอันตราย” โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของภัยพิบัติ สาเหตุ ประเภท และผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว และสึนามิ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
รับภัยพิบัติของกลุ่มทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข (2552: 39-40) ที่ได้ใช้กิจกรรมการระดมสมอง การเล่นเกม และการชมสื่อวีดิ
ทัศน์ เป็นกลวิธีในการสอนสุขศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้ของนักเรียน และสอดคล้องกับหลาย ๆ 
งานวิจัยที่ผ่านมา (กิตติคม คาวีรัตน์, 2553, น.210-211 ; ภัทรพร บัวบุตร, 2549, น.114 ; ศิริรัตน์ 
ปัญจศุภวงศ์, 2551, น.83 ; อุไร ตั้งวิจิตรพันธ์, 2553, น.41 ; อ าไพ ใจแก้ว, 2548, น.70) ที่ได้ใช้
กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผลต่อความรู้ของกลุ่มทดลอง 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังนั้น สรุปได้ว่า โปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
ส่งผลต่อความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของกลุ่มทดลอง เนื่องจากลักษณะ
กิจกรรมที่จัดขึ้น  เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มทดลองเกิดความตระหนัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประพล มิลินทจินดา (2542) ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสจากสิ่งเร้า
แล้วเกิดการรับรู้ขึ้น (Perception) เมื่อเกิดการรับรู้แล้วต่อไปก็จะน าไปสู่การเกิดความเข้าใจในสิ่งเร้า
นั้น และน าไปสู่การเรียนรู้ขั้นต่อไป และเมื่อบุคคลมีความรู้แล้วก็จะมีผลให้เกิดความตระหนักในที่สุด 
และท้ังความรู้และความตระหนักนี้จะน าไปสู่การกระท า หรือแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้านั้นๆ 
ต่อไป  

ผลดังกล่าวข้างต้น เป็นเพราะโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีการน ากิจกรรมการแก้ปัญหา การประเมินตนเอง การสร้างสถานการณ์ 
และเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นมาใช้ในการออกแบบโปรแกรม แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว มีผลต่อ
ความตระหนักการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของกลุ่มทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกองสุข
ศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2552, น.39-40) ได้ใช้กิจกรรมการ
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แก้ปัญหา การประเมินตนเอง การสร้างสถานการณ์ และเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น เป็นกลวิธีในการสอน
สุขศึกษาท่ีมีผลต่อการพัฒนาความตระหนักของนักเรียน และสอดคล้องกับหลาย ๆ งานวิจัยที่ผ่านมา 
(กิตติคม คาวีรัตน์, 2553, น.210-211 ; ภัทรพร บัวบุตร, 2549, น.114 ; ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์, 2551, 
น.83 ; อุไร ตั้งวิจิตรพันธ์, 2553, น.41 ; อ าไพ ใจแก้ว, 2548, น.70) ที่ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และมีผลต่อความตระหนักของกลุ่มทดลอง 

3. ผลการประเมินทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ประกอบด้วย 3 วิธี คือ  
 3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติหลังการ

ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะในการเตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบัติของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัย
พิบัติ สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3.2 ผลการประเมินทักษะในการเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
โดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งวิทยากรประจ าฐานจะเป็นผู้ประเมินและให้คะแนน
เป็นรายกลุ่มในสมุดสะสมแต้ม โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อม
รับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ กลุ่มที่ 1 ได้ 37 คะแนน กลุ่มที่ 2 ได้ 36 
คะแนน และกลุ่มที่ 3 ได้ 38 คะแนน จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 กลุ่ม มีผลการประเมินทักษะการประเมิน
ทักษะในการเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ อยู่ในระดับดีมาก   

3.3 การสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มทดลองในช่วงระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เนื้อหาที่ใช้ในการให้ความรู้ ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องที่นักเรียนมีประสบการณ์จากการประสบเหตุด้วยตนเอง หรือจากการเล่าของผู้ที่เคย
ประสบภัย หรือจากสื่อมวลชน หรือจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ วิทยากรจะพยายามกระตุ้นให้นักเรียน
ซึ่งมีประสบการณ์อยู่ก่อนแล้วดึงประสบการณ์ของตนเองออกมาน าเสนอร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม จะท า
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม และได้รับรู้เรื่องราวของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้มี
ความรู้เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

ขั้นที่ 2 ขั้นสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ด้วยมุมมองที่หลากหลาย นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ที่เข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ได้แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม โดยแต่ละ
กิจกรรมวิทยากรจะใช้ใบงานและบัตรค าถาม เป็นประเด็นในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ซึ่งนักเรียนได้
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เรียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่มที่ต่างไปจากตนเอง จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้กว้างขึ้น 
และผลสะท้อนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เป็นการระดมความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน ท าให้
เกิดข้อสรุปที่หลากหลาย นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการท างานเป็นทีม บทบาทของสมาชิกที่ดีที่จะ
ท าให้งานส าเร็จ การยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม  

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปความรู้จากการสังเกตและการสะท้อนความคิดเป็นความคิดรวบยอด 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่เข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของภัยพิบัติ สาเหตุ ประเภท ผลกระทบจากภัย
พิบัติ และการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ซึ่งเกิดจากการชมสื่อวีดิทัศน์ การบรรยายของวิทยากร 
การเล่นเกม “บิงโกอันตราย” การสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ด้วยมุมมองที่หลากหลาย โดย
วิทยากรและนักเรียนจะร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักในเนื้อหา
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ และน าไปสู่ทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติได้ 

ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกต์ใช้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่เข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ได้ทดลองใช้ความคิดรวบยอด เช่น การ
สนทนา การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นเกม “บิงโกอันตราย”  โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มได้จัด
นิทรรศการเก่ียวผลงานจากใบงานแต่ละกิจกรรม และสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงผล
ของความส าเร็จของการเรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความ
ตระหนัก และทักษะในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ดังนั้น สรุปได้ว่า โปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ส่งผลต่อทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของ
กลุ่มทดลอง เนื่องจากลักษณะกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มทดลองเกิดทักษะในการเตรียม
ความพร้อมรับภัยพิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2548, น.70) ที่กล่าวว่า การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้โดย
การลงมือท า (learning by doing) โดยการดึงเอาประสบการณ์จากตัวผู้เรียน แล้วกระตุ้นให้ผู้เรียน
สะท้อนความคิดเก่ียวกับประสบการณ์นั้นออกมาเพ่ือพัฒนาความคิดใหม่ ทัศนคติใหม่ และทักษะใหม่ 
ไปสู่ความรู้ใหม่ 

ผลดังกล่าวข้างต้น เป็นเพราะโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบด้วย การจัดฐานเรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมรับแผ่นดินไหว
และสึนามิ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว มีผลต่อทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของกลุ่ม
ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
(2552, น.39-40) ได้ใช้กิจกรรมการประเมินตนเอง การสร้างสถานการณ์ และเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น 
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เป็นกลวิธีในการสอนสุขศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาการทักษะของนักเรียน และสอดคล้องกับหลายๆ 
งานวิจัยที่ผ่านมา (กิตติคม คาวีรัตน์, 2553, น.212-213 ; ชบา พันธุ์ศักดิ์, 2550, น.152-156 ; ภัทรพร 
บัวบุตร, 2549, น.122 ; ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์, 2551, น.84-86 ; อ าไพ ใจแก้ว, 2548, น.70 ) ที่ได้ใช้
กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้กลุ่มทดลองเกิดทักษะในการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึนจากการเรียนการสอนตามปกติ 

สรุปผลการวิจัย 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัย

พิบัติ ความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ และทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัย
พิบัติสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มทดลอง หลังทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ความตระหนักในการเตรียมความพร้อม
รับภัยพิบัติ และทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลการประเมินทักษะในการเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
โดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ กลุ่มทดลองมีผลการประเมินทักษะจากสมุดสะสมแต้มใน
การเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
อยู่ในระดับดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 กระทรวงศึกษาธิการ สามารถน าเนื้อหาเรื่องการเตรียมความพร้อมรับภัย

แผ่นดินไหวและสึนามิ บรรจุเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้  
1.2 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ สามารถน า

รายละเอียดของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้ เชิ ง
ประสบการณ์ เป็นกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะในการเรียนการสอนได้  

1.3 กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถน าเนื้อหากิจกรรมในโปรแกรมการ
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เตรียมความรับภัยพิบัติได้ 

1.4 หากน าโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์นี้ ใช้กับกลุ่มอ่ืนๆ ต้องปรับปรุงเนื้อหาแต่ละกิจกรรม รวมทั้งสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมก่อน
น าไปใช้  
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2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ควรขยายระยะเวลาในการจัดโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการ

ประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพ่ือให้ผลของการศึกษาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัย
พิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาความคิดใหม่ ทัศนคติใหม่ และ
ทักษะใหม่ ไปสู่ความรู้ใหม่ 

2.2 โปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยซึ่งใช้ทฤษฎีอ่ืน ๆ ในเรื่องภัย
พิบัติจากธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี อาจารย์ไพบูลย์  
ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์ซูฮัยลา สะมะแอ ที่คอยแนะน าและชี้แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของ
วิทยานิพนธ์จนวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ผู้อ านวยการวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วิทยาเขตภูเก็ต ที่สนับสนุนวิทยากร และข้อมูลมาประกอบการวิจัยในครั้งนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียนถลาง
พระนางสร้าง ผู้อ านวยการโรงเรียนถลางวิทยา และเจ้าหน้าที่บุคลากร ที่ให้ความร่วมมือและอ านวย
ความสะดวกในลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ 
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การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากพืชตระกูลชงโค 
Study on acetylcholinesterase inhibitory activity of genus Bauhinia spp 

 

สุพัตร์  หลังยาหน่าย1 คันธมาทน์ กาญจนภูมิ2 เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน3 และ จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์4 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคอัลไซเมอร์ โดยอาศัยกลไกการต้านเอนไซม์อะซิติล
โคลีนเอสเตอเรส (AChE) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการหลงลืมในผู้สูงอายุ คัดเลือกจากพืชในสกุล 
Bauhinia จ านวน 5 ชนิด มาทดสอบฤทธิ์ต้านการท างานของเอนไซม์ AChE โดยใช้ Ellman reagent 
ผ่านเครื่อง microplate reader ค านวณหาเปอร์เซ็นต์การต้านการท างานของเอ็นไซม์ดังกล่าว โดย
ใช้ galantamine เป็นสารอ้างอิงมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลของสมุนไพรที่
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ของเถาต้นใบไม้สีทอง (Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen) 
แสดงค่าการต้านเอนไซม์ AChE ได้ดีที่สุดทั้งที่เก็บจากจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส โดยมีฤทธิ์
ต้านเอนไซม์ AChE เท่ากับ 57.93 ± 2.13 และ 60.51 ± 2.26 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนเปลือกต้น
และเนื้อไม้ของต้นใบไม้สีทองสามารถออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ AChE ใกล้เคียงกัน คือ 54.57 ± 0.65 
และ 56.44 ± 2.89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ต้นกระไดลิง (Bauhinia scandens Linn.) กาหลง (Bauhinia 
acuminata Linn.) ชงโค (Bauhinia purpurea Linn.) และชงโคไฟ (Bauhinia pottsii var. 
mollissima (Wall.ex Prain.) K & S.S.Larsen) มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ AChE เท่ากับ 46.53 ± 2.97, 
31.33 ± 3.56, 30.86 ± 4.66 และ 6.29 ± 1.31 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อน าส่วนของเถาต้นใบไม้
สีทองมาสกัดแยกชั้น (partition) พบว่า สารสกัดชั้น ethyl acetate ของต้นใบไม้สีทองแสดงค่าการต้าน
เอนไซม์ AChE ได้ดีที่สุด (66.84 ± 1.86 เปอร์เซ็นต์) 

 
ค้าส้าคัญ : ต้นใบไม้สีทอง, อะซิตลิโคลีน, ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซติิลโคลีนเอสเตอเรส, โรคอัลไซเมอร ์
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Abstract 
 

Thai medicinal plants for Alzheimer’s disease with the inhibition of 
acetylcholinesterase (AChE) enzyme, which is a one reason for the forgotten elderly, 
were studied. Five species of bauhinia genus were investigated the inhibitory activity 
of AChE enzyme using Ellman reagent via microplate reader and calculated its 
percentage using galantamine as reference standard. The result showed that the 
methanolic extract (0.1 mg/ml) of Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen) from SongKhla 
province and Narathiwat province have good activities to inhibit AChE at 57.93 ± 2.13 
and 60.51 ± 2.26 %, respectively. The bark stem and wood from B. aureifolia K. & S.S. 
Larsen exhibited the percentage at 54.57± 0.65 and 56.44± 2.89 %. Furthermore, B. 
scandens Linn. B. acuminata Linn. B. purpurea Linn. and B. pottsii var. mollissima 
(Wall.ex Prain.) K & S.S.Larsen could be inhibited activity of AChE as 46.53 ± 2.97, 
31.33 ± 3.56, 30.86 ± 4.66 และ 6.29 ± 1.31 %, respectively. However, the ethyl 
acetate fraction from the partition showed the best percentage of inhibitory activity 
against AChE enzyme at 66.84 ± 1.86 %.  
 
Keywords : Bauhinia aureifolia, Acetylcholine, Acetylcholinesterase inhibitory activity, Alzheimer’s 

disease 

 
บทน้า 

โรคอัลไซเมอร์เป็นอาการสมองเสื่อม (Dementia) ชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในประชากร
ผู้สูงอายุ  พบว่าโรคนี้จะท าให้เกิดการตายของเซลล์สมอง ท าให้การท างานของสมองเสื่อมลง 
จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยในช่วง 8-10 ปี หลังจากเริ่มมีอาการและไม่ได้
รับการรักษา ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ จะมีอาการสมองเสื่อมรุนแรงยิ่งขึ้น จนกระทั่งไม่สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันตามปกติ โรคนี้จะแตกต่างจากอาการสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ ตรงที่ยังไม่
สามารถรักษาให้หายขาดได้ (อารี ตัณฑ์เจริญรัตน์ , 2553) สาเหตุของการเกิดโรคนั้นพบว่าเกิดได้
หลายสาเหตุ เช่น การสะสมของ ß-amyloid, การเกิด oxidative stress, การเกิด lipid 
peroxidation ในสมอง และการเกิดการอักเสบของระบบประสาท โดยสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่
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ก่อให้เกิดโรคนี้คือการลดลงของสารสื่อประสาทอะซิติลโคลีน (ACh) (ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์, 2548) 
ปริมาณสารสื่อประสาท ACh ส่วนหนึ่งจะถูกควบคุมโดยเอนไซม์ อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส (AChE) ซึ่ง
จะท าหน้าที่ย่อยสลายสารสื่อประสาท ACh เมื่อสารสื่อประสาทมีปริมาณลดน้อยลงส่งผลให้เกิด
โรคอัลไซเมอร์ได้ การรักษาโรคอัลไซเมอร์นั้นมักเป็นการรักษาตามอาการเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยาที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US 
FDA) รับรองให้ใช้ คือ Galantamine ซึ่งเป็นยาที่สกัดได้จากธรรมชาติอยู่ในกลุ่ม AChE inhibitor 
ซึ่งเชื่อว่าเนื่องจากมีสาร AChE ในสมองมากเกินไปท าให้ระดับของ ACh ลดลง ส าหรับกลไกของการ
รักษาโรคของยากลุ่มนี้ คือ การยับยั้งการท างานของเอนไซม์ AChE ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ท าลายสารสื่อ
ประสาท ACh (จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, 2546) เนื่องจากยาชนิดนี้ยังพบว่า
เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น อาการอาเจียน วิงเวียน รับประทานอาหารไม่ได้ น้ าหนักลดและ
อ่อนแรง เป็นต้น (Cummings, 2004) ดังนั้นการศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ AChE จึงมี
ความส าคัญและควรมีการศึกษาอย่างจริงจัง เพ่ือจะได้หาสารสกัดจากธรรมชาติไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและผลิตเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 
  1. ตัวอย่างพืช    
    ต้นใบไมส้ีทอง (B. aureifolia K. & S.S. Larsen) เก็บจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา และ อ. เมือง จ.นราธิวาส ต้นชงโคไฟ (B. pottsii var. 
mollissima (Wall.ex Prain.) K & S.S. Larsen) และต้นกระไดลิง (B. scandens Linn.) เก็บจาก 
อ.ควนโดน จ.สตูล ส่วนต้นกาหลง (B. acuminata Linn.) และต้นชงโค (B. purpurea Linn.) เก็บ
จาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
  2. การสกัด  
 น าตัวอย่างพืชมาล้างด้วยน้ าเพ่ือท าความสะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ผึ่งให้แห้ง และน าไปอบใน
ตู้อบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นน าไปบด แล้วชั่งน้ าหนักแห้ง หมักผง
สมุนไพรด้วยเมทานอลเป็นเวลา 3 วัน และ 7 วัน จากนั้นน าไปกรอง และระเหยแห้งภายใต้
สุญญากาศ เก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในภาชนะปิดสนิทและควบคุมอุณหภูมิที่ 4-7 องศาเซลเซียสก่อน
น าไปใช้ 
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  3. สารเคมี  
  Acetylthiocholineiodide (ATCI), Acetylcholinesterase (AChE, type VI-S 
lyophilized powder, 480 U/mg solid, 530 U/mg protein), Bovine serum albumin (BSA), 
5,5-dithiobis [2-nitro-benzoic acid] (DTNB), Galanthamine และ Tris–HCl buffer pH 8.0  
  4. การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ AChE 

 ตามวิธีการของ Ingkaninan et al. (2003) ค่าที่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การต้านเอนไซม์ 
AChE โดยใช้สาร galanthamine เป็นสารอ้างอิงมาตรฐาน ท าการทดลอง 3 ซ้ า รายงานเป็นค่าเฉลี่ย 
และค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 

เมื่อน าสมุนไพรจากพืชในสกุล Bauhinia จ านวน 5 ชนิด คือ ต้นกาหลง, ต้นชงโคด า, ต้น
ชงโค, ต้นกระไดลิง และต้นใบสีทอง มาเตรียมเป็นสารสกัดหยาบ จากนั้นน าสารสกัดหยาบที่ความ
เข้มข้น 0.1 มก./มล. มาท าการทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ด้วยวิธีการวัดปฏิกิริยาการเกิดสี ซึ่งเป็น
วิธีการของ Ellman และคณะ (1961) และได้ดัดแปลงโดย Ingkaninan และคณะ (2003) พบว่าค่า
เปอร์เซ็นการต้านเอ็นไซม์ (Percent inhibition) จะมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ปานกลาง น้อย และไม่มี
ฤทธิ์ ในการทดลองนี้ใช้ galanthamine เป็นสารอ้างอิงมาตรฐาน ซึ่งเปอร์เซ็นต์ค่าการต้านเอนไซม์ 
AChE ของสมุนไพรทั้งจ านวน 5 ชนิด แสดงดังตารางที่ 1  

จากตารางที่ 1 พบว่า สารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น 0.1 มก./มล. ในพืชทุกชนิด พบพืชที่มี
ฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์ AChE สูงที่สุดคือต้นใบไม้สีทอง มีเปอร์เซ็นต์การต้านเอนไซม์เท่ากับ 57.93 
± 2.13 รองลงมาคือ ต้นกระไดลิง มีเปอร์เซ็นต์การต้านเอนไซม์เท่ากับ 46.53 ± 2.97 ส่วนต้นกาหลง, 
ต้นชงโค และต้นชงโคไฟ แสดงค่าการต้านเอ็นไซม์ AChE ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน าต้นใบไม้
สีทองจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา และ อ. เมือง  จ.
นราธิวาส ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของต้นใบสีทอง มาท าการทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ AChE พบว่าค่าที่ได้
ใกล้เคียงกันคือ 57.93 ± 2.13และ 60.51 ± 2.26 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และเมื่อน าแยกส่วนการสกัด
ของต้นใบสีทองมาท าการทดสอบฤทธิ์พบว่า ส่วนของเปลือกต้นและเนื้อไม้ ให้ค่าต้านเอนไซม์ AChE 
ที่ใกล้เคียงกัน คือ 54.57 ± 0.65 และ 56.44 ± 2.89 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ส่วนใบของต้นใบสีทอง
ให้ค่าต้านเอนไซม์ AChE ต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ AChE ของพืชในสกุล Bauhinia ที่ความเข้มข้น 
0.1 มก./มล. 

 
ล้าดับ ชื่อพืช ส่วนที่ใช ้ % inhibition 

1 กาหลง (Bauhinia acuminata Linn.) ต้น 31.33 ± 3.56 
2 ชงโคไฟ (Bauhinia var. mollissima (Wall.ex Prain.) K 

& S.S.Larsen) 
ต้น 6.29 ± 1.31 

3 ชงโค (Bauhinia purpurea Linn ) ตน้ 30.86 ± 4.66 
4 ต้นกระไดลิง (Bauhinia scandens Linn.) ต้น 46.53 ± 2.97 
5 ต้นใบไม้สีทอง (Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen)a ต้น 57.93 ± 2.13 
6 ต้นใบไม้สีทอง (Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen)b ต้น 60.51 ± 2.26 
7 ต้นใบไม้สีทอง (Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen) เปลือกต้น 54.57 ± 0.65  
8 ต้นใบไม้สีทอง (Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen) เนื้อไม ้ 56.44 ± 2.89  
9 ต้นใบไม้สีทอง (Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen) ใบ 44.60 ± 1.43  
10 Galantamine (reference)  94.39 ± 0.70  

 

หมายเหตุ: a  คือต้นใบไม้สีทอง (Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen) ที่เก็บจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ. สงขลา และ b คือ ต้นใบไม้สีทองเก็บจาก 
อ. เมือง จ.นราธิวาส 

 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าต้นใบไม้สีทองทั้งสองแหล่งมีศักยภาพในการน ามาวิจัยต่อ ดังนั้น

จึงไดน้ าส่วนของต้นมาสกัดแยกชั้น (partition) ตามขั้วของตัวท าละลายเพ่ือดูองค์ประกอบของสารที่
ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ AChE โดยตัวท าละลายที่ใช้ประกอบด้วย hexane, dichloromethane, 
ethyl acetate และ H2O จากการทดลองพบว่าสารสกัดชั้น ethyl acetate แสดงค่าการต้าน
เอนไซม์ได้ดีที่สุด ที่ 66.84 ± 1.86 % รองลงมาคือสารสกัดชั้น H2O ชั้น dichloromethane และชั้น 
hexane แสดงค่าการต้านเอนไซม์เท่ากับ 46.85 ± 3.12, 43.83 ± 2.33 และ 14.59 ± 1.35 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ AChE ของสารสกัดจากเปลือกต้นและเนื้อไม้ของ
ต้นใบไมส้ีทองในแต่ละชั้น มาทดสอบผ่านเครื่อง microplate reader (ความเข้มข้น 0.1 
มก./มล.) 

 
ล้าดับ ชั้นของสารสกัดต้นใบสีทอง % inhibition 

1    ต้นใบไม้สีทอง (n-Hexane  fraction)  14.59 ± 1.35 
2    ต้นใบไม้สีทอง (dichloromethane fraction) 43.83 ± 2.33 
3    ต้นใบไม้สีทอง (ethyl acetate fraction)  66.84 ± 1.86 
4    ต้นใบไม้สีทอง (H2O  fraction)  46.85 ± 3.12 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพืชในสกุล Bauhinia จ านวน 5 ชนิด คือต้นกาหลง, ต้นชงโคไฟ, ต้นชงโค,         
ต้นกระไดลิง และ ต้นใบไมส้ีทอง มาท าการสกัดและทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส 
พบว่าสารสกัดจากต้นใบไม้สีทอง ที่ความเข้มข้น 0.1 มก./มล. แสดงค่าการต้านเอนไซม์ได้ดีที่สุด ที่ 
57.93 ± 2.13 %  เมื่อท าการทดลองเปรียบเทียบสารสกัดจากต้นใบสีทองในจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดนราธิวาส พบว่าแสดงค่าการต้านเอนไซม์ที่ใกล้เคียงกัน (57.93 ± 2.13  และ 60.51 ± 2.26)  
จึงน าส่วนต่าง ๆ ของต้นใบไม้สีทอง ประกอบด้วยส่วนใบ เปลือกต้น และเนื้อไม้ มาท าการสกัดและ
ท าการทดสอบฤทธิ์  พบว่าสารสกัดชั้นเปลือกต้นและเนื้อไม้ แสดงค่าการต้านเอนไซม์ใกล้เคียงกัน คือ 
54.57± 0.65  และ 56.44± 2.89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเมื่อน าสารสกัดหยาบชั้นเมทานอลของ
เนื้อไม้และเปลือกต้นไปสกัดแยกชั้น (partition) ตามความมีขั้วด้วยตัวท าละลาย ประกอบด้วย 
hexane, dichloromethane, ethyl acetate และ H2O ปรากฏว่าสารสกัดชั้น ethyl acetate 
ของต้นใบสีทองแสดงค่าการต้านเอนไซม์ได้ดีที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 66.84 ± 1.86 เปอร์เซ็นต์ จึงน า
ส่วนของสารสกัดในชั้นนี้ไปเป็นข้อมูลเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารส าคัญในต้นใบไม้สีทองต่อไป 
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ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ส าหรับงานวิจัยนี้จะน าไปพัฒนาต่อยอดในด้านการศึกษาทางพฤกษเคมี เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบของสารส าคัญในต้นใบไม้สีทอง และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล
ในการผลิตเป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์ต่อไป 
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การศึกษากระบวนการผลิตน้้ามันมะพร้าวสกัดเยน็และ 

เทคนิคการตรวจสอบหาเชื้อจุลินทรีย์  

A study on Production Processes of Virgin Cold - Pressed Coconut Oil 

and Determination of Microbial Contamination 

สธน  เสนาสวสัดิ์1 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบปริมาตรการเกิดน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น

ระหว่างทดลองทันทีที่อุณหภูมิห้องกับเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนน้ามาทดลองเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 2) เปรียบเทียบ
ปริมาตรน้้ามะพร้าวสกัดเย็นและน้้าหมักต่อค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในช่วงเวลา 24 48 72 96 
และ 120 ชั่วโมง 3) ตรวจสอบด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือหา
เชื้อจุลินทรีย์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ผลการวิจัย 1) ปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นเมื่อทดลอง
ทันทีจะเกิดน้้ามันมะพร้าว 120  มิลลิลิตร แต่ถ้าแช่ไว้ในตู้เย็น 24  ชั่วโมงก่อนทดลองจะไม่เกิดน้้ามัน 
2) หลังจากตั้งท้ิงไว้ ณ อุณหภูมิห้องท้ัง 5  ชุด ค่าเฉลี่ยปริมาตร : ค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง(pH) ของ
น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นชุดที่ 1  เท่ากับ 111:6.65  ชุดที่ 2  เท่ากับ 116:6.40  ชุดที่ 3  เท่ากับ 
116:5.53 ชุดที่ 4 เท่ากับ 116:5.42 และชุดที่ 5 เท่ากับ 116:4.82 ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ปริมาตร:ค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้้าหมักชุดที่ 1 เท่ากับ 894:4.10  ชุดที่ 2 เท่ากับ 
894:3.87 ชุดที่ 3 เท่ากับ 894:3.86  ชุดที่ 4 เท่ากับ 894:3.78  และชุดที่ 5 เท่ากับ 894:3.74  
ตามล้าดับ 3)ผลการตรวจสอบด้วยเทคนิคที่ประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการทั้ง 5 ชุด ปรากฏว่า ทุกชุด
การทดลองไม่พบเชื้อจุลินทรีย์  

 

ค้าส้าคัญ : น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น,  น้้าหมักกะท,ิ เช้ือจุลินทรีย์ปนเปื้อน, เทคนิคการตรวจเช้ือโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
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Abstract 

 

The objectives of this research were to 1) compare the quantity of the virgin 

cold pressed coconut oil between responded suddenly at room temperature and 

process of preparation and keeping in the refrigerator for 24 hours, 2) compare the 

quantity  of virgin cold pressed coconut oil  and fermenting coconut milk per pH value 

for 24, 48, 72, 96 and 120 hours and 3) laboratory techniques with microscopic examination 

determination of microbial contamination of virgin cold pressed coconut oil.  The results 

were 1) the quantity of virgin cold pressed coconut oil produced by coconut milk 

from coconut meat 1 kilogram at room temperature with respond suddenly had 120 

milliliter but after storage in the refrigerator for 24 hours had no coconut oil yield, 2) 

the quantity average :  the pH value average  of virgin pressed coconut oil  after 

storage at room temperature of 5 sets were 111 : 6.65,  116 : 6.40,  116 : 5.53,   116 : 

5.42 and  116 : 4.82, respectively  and from analysis the quantity average :  the pH 

value average  of  fermenting coconut milk were 894 : 4.10,  894 : 3.87,  894 : 3.86,  

894 : 3.78  and  894 : 3.74, respectively  and 3) there is no microorganism in all 5 sets 

of virgin cold pressed coconut oil under microscopy in laboratory techniques of 

microbial contamination.  

 

Keywords : Cold- Pressed Coconut Oil, Fermentation of Coconut Milk, Microbial Contamination, 

Examination under Microscopy 

บทน้า 
มะพร้าวเป็นพืชในเขตร้อนมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera  Linn. ชื่อสามัญ 

Coconut จัดอยู่ในวงศ์ Arecaceae หรือในชื่อเดิมคือ Palmae เช่นเดียวกับตาล จาก ลาน และหวาย 
เป็นพืชยืนต้นที่จัดอยู่ในตระกูลปาล์ม ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบเหมือนขนนก ผลประกอบไปด้วย
เปลือกนอก ใยมะพร้าว กะลามะพร้าว และชั้นสุดท้ายคือเนื้อมะพร้าว คุณค่าทางโภชนาการต่อเนื้อ
มะพร้าว 100 กรัม ประกอบไปด้วยสารอาหารที่ส้าคัญ คือ ไขมัน :คาร์โบไฮเดรต:เส้นใย:น้้าตาล และ
โปรตีน 33.49:24.24:9:6.23 และ 3.33  กรัม ตามล้าดับ (เฉลิมยศ  อุทยารัตน์, 2554) จากผลงานการ
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วิจัยของ Nevin  and Rajamohan  (2004) ศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
โดยให้หนูทดลองพันธุ์ Sprague–Dawley กิน แล้วเก็บข้อมูล บันทึกผลการทดลอง หลังจากให้หนู
ทดลองกินน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นเวลา 45 วัน ตรวจสอบ พบว่า ปริมาณ cholesterol,  triglycerides,  
phospholipids  ในเซรุ่มและในเนื้อเยื่อของหนูทดลองลดต่้าลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Haug and 
Hostmark  (1987) ที่ศึกษาผลของน้้ามันมะพร้าว ซึ่งทดลองกับหนูตัวผู้ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลจาก
การวิจัย พบว่า น้้ามันมะพร้าว มีผลท้าให้ cholesterol,  triglycerides, and phospholipids ใน
พลาสมาลดลง 

 Che Man et al. (1996) ได้ศึกษาวิจัยและค้นพบวิธีการใหม่ในการทดลองน้้ามันมะพร้าว
สกัดเย็นโดยใช้วิธีการเหวี่ยง (centrifuging) น้้ากะทิด้วยเครื่องเหวี่ยงที่ไม่ผสมเอนไซม์ ณ อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 6.5 ผลการวิจัยพบว่า ได้น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 19.30 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้มากกว่างานวิจัยของ เฉลิมยศ  อุทยารัตน์ (2554) ที่วิจัยเพ่ือสกัดน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
หรือน้้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ออกจากเนื้อมะพร้าวโดยไม่ผ่านความร้อนและสารเคมีอื่น  ๆ แต่ใช้วิธีคั้น
หัวกะทิจากเนื้อมะพร้าวแล้วเติมน้้าต้มสุกแล้วทิ้งไว้ให้เย็นในอัตราส่วนผสม 1:1 หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
จะได้น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ 15-20 ของ ปริมาตรหัวกะทิ 

จิราวรรณ  อุ่นเมตตาอารี (2551: 1), เฉลิมยศ  อุทยารัตน์ (2554), กมลวรรณ  มั่นสติ 
(2550) ได้กล่าวถึงน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น สามารถน้ามาบริโภคหรือใช้กับภายนอกร่างกายเพ่ือดูแล
สุขภาพและความงาม น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่แข็ง สบู่
เหลว โลชันบ้ารุงผิว ขี้ผึ้งทาปาก ส่วนครีมที่ได้จากกระบวนการหมักสามารถน้าไปท้าครีมขัดผิว  ส่วน
เนื้อมะพร้าวน้ามาท้าเป็นวุ้นมะพร้าวและใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ในทางการแพทย์  

การอมกลั้วปากด้วยน้้ามันมะพร้าวมีแนวโน้มที่ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบที่เกิดจากยาเคมีบ้าบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ช่วยในระบบการย่อยและขับถ่าย
ของร่างกาย  ช่วยลดการดูดซึมสารพิษต่าง ๆ ในระบบการย่อยของร่างกาย  ช่วยระบายพิษและลด
ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร  ป้องกันโรคท้องผูก โรคริดสีดวงทวารรวมถึงโรคมะเร็งในล้าไส้ใหญ่ 
ช่วยลดการเกิดคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือด (เอมอร  สุวรรณพิวัฒน์ และคณะ, 2556) นอกจากที่
กล่าวมาแล้ว จิราวรรณ  อุ่นเมตตาอารี (2551: 2), พาณิชย์  ยศปัญญา. (2544)  ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ว่าเป็นน้้ามันที่ใช้ในการนวดตัว (Massage Oil) เนื่องจากน้้ามันมะพร้าวมีสาร
ต่อต้านอนุมูลอิสระและมีวิตามิน E ในปริมาณที่สูง จึงช่วยในการฟ้ืนฟูผิวหนัง ลดการเสื่อมสภาพผิว
ท้าให้ผิวเต่งตึงไม่เหี่ยวย่น ลดร่องรอยของอนุมูลอิสระในรูปของไฝฝ้ารอยด่างด้าต่าง ๆ ช่วยให้ผิวหนัง
มีสุขภาพแข็งแรงดูมีน้้ามีนวล ช่วยบ้ารุงเส้นผมให้นุ่มสลวยและยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการ
บาดเจ็บของกล้ามเนื้อ น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นเพียงอย่างเดียวก็เหมาะจะใช้เป็นน้้ามันนวด เนื่องจาก
เป็นน้้ามันที่มีโมเลกุลที่เล็กมาก ร่างกายคนเราจึงสามารถดูดซับน้้ามันมะพร้าวได้ดีและเร็วมาก แนวคิดนี้
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สอดคล้องกับที่ อับดนหร้อซักฮ์  จันทการักษ์ (2558), เฉลิมยศ  อุทยารัตน์ (2554), ธีระวุฒิ  ปัญญา. 
(2556) ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ว่าสามารถใช้ทาบ้ารุงผิวหน้าและผิวกาย
(Moisturizer) เนื่องจากอุดมด้วยวิตามิน E และช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น ปกป้องรังสีจาก UV ได้ รักษา
อาการผิวแห้ง แตก ลอก เป็นขุย ลดอาการผื่นแพ้ แสบคันตามผิวหนัง จึงช่วยให้ผิวนวลเนียน  ด้วย
คุณประโยชน์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีมากมายหลากหลายด้าน เช่นใช้ปรุงอาหารคาวหวาน ใช้บ้ารุง
เส้นผม ใช้ทาผิวให้มีความชุ่มชื้น ใช้ท้าน้้ามันเชื้อเพลิง ใช้ท้าน้้ามันนวดตัว  ใช้เป็นส่วนผสมท้าสบู่  ใช้
ท้าน้้ามันหอมแต่งกลิ่น ลด Cholesterol, Triglycerides ในพลาสมาและในเซรุ่ม ฯลฯ  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการผลิตน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เพ่ือทดลอง
เปรียบเทียบปริมาตรการเกิดน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นระหว่างทดลองทันทีที่อุณหภูมิห้องกับเก็บไว้ใน
ตู้เย็น เปรียบเทียบปริมาตรน้้ามะพร้าวสกัดเย็นและน้้าหมักต่อค่าความเป็นกรดด่าง (pH)และ
ตรวจสอบด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือหาเชื้อจุลินทรีย์ของน้้ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น และมีความคาดหวังว่ากระบวนการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม 
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท้ังปัจจุบันและอนาคต 

วิธีการวิจัย 

การศึกษากระบวนการผลิตน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและเทคนิคการตรวจสอบหา

เชื้อจุลินทรีย์   ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองโดย  การแบ่งออกเป็น  3  การทดลอง  คือ  1) 

การเตรียมน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น  2) การหาปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น และน้้าหมัก ต่อค่า

ความเป็นกรดด่าง (pH)  และ 3) การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในน้้ามะพร้าวสกัดเย็น   

1) การเตรียมน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

คัน้น้้ากะทิจากกากมะพร้าว 1 กิโลกรัมกับน้้าต้มสุก 1 ลิตร จ้านวน 2 ชุด ชุดที่ 1 ทดลอง

ทันท ีณ อุณหภูมิห้อง ชุดที่ 2 แช่ไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนน้ามา

ทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบปริมาตรการเกิดน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นระหว่างการเตรียมทั้ง 2 ชุด   
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 ภาพที ่1  เปรียบเทียบปริมาตรการเกิดน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นจากน้้ากะทิที่ได้มาจาก

มะพร้าว 1 กิโลกรัมกับน้้าต้มสุก 1 ลิตร ณ อุณหภูมิห้อง กับเก็บไว้ในตู้เย็น 

  24 ชั่วโมงแล้วเตรียมในเวลา 48 ชั่วโมง 

 การเตรียมน้้ามันมะพร้าวสกัดย็น โดยการออกแบบการทดลอง 2  ชุด ทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
ใช้กากมะพร้าว 1 กิโลกรัมเท่ากัน แต่ชุดที่ 1 ทดลองทันท ีส่วนชุดที่ 2 แช่ไว้ในตู้เย็น  24 ชั่วโมง  

ผลการวิจัย 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบปริมาตรการเกิดน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นจากน้้ากะทิที่ได้มาจากกากมะพร้าว 1 กิโลกรัม
กับน้้าต้มสุก 1 ลิตร ณ อุณหภูมิห้อง ระหว่างการทดลองทันทีกับแช่ไว้ในตู้เย็น 24  ชั่วโมง
แล้วน้ามาทดลอง ทั้ง 2 ชุด สังเกตผลเป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

 
การทดลอง ระยะเวลาที่สังเกต(ชั่วโมง) ปริมาตร(มิลลิลิตร) 
ทดลองทันที 48 120 

แช่ไว้ในตู้เย็น 24 ชั่วโมง 48 0 
 

จากตารางที ่1 สรุปได้ว่า ปริมาตรการเกิดน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นจากน้้ากะทิที่ได้มาจาก

กากมะพร้าว 1 กิโลกรัมกับน้้าต้มสุก 1 ลิตร ณ อุณหภูมิห้อง เมื่อทดลองทันทีจะเกิดน้้ามันมะพร้าว  

120 มิลลิลิตร แต่ถ้าแช่ไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วน้ามาทดลอง

จะไม่เกิดน้้ามัน เนื่องจากอุณหภูมิและเวลาในการแช่เยือกแข็งสามารถท้าลายโครงสร้างพันธะภายใน
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ของสารอาหารที่ส้าคัญ และสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ไม่เกิดน้้ามัน เพราะ โครงสร้างของผนังเซลล์ 

(cell  wall) แข็งแรงข้ึนจึงไม่ปล่อยให้สารเคมีภายในเซลล์ไหลออกมาจากภายในเซลล์ 

 

ภาพที ่2 แสดงการแปรรูปน้้ากะทิจากกากมะพร้าวเป็นน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

 เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2558 

 

2) การหาปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น และน้้าหมัก ต่อค่าความเป็นกรดด่าง (pH)  
ในช่วงเวลา 24,  48,  72,  96  และ  120  ชั่วโมง 

คั้นน้้ากะทิจากกากมะพร้าว  1  กิโลกรัมกับน้้าต้มสุก 1 ลิตรจ้านวน 5 ชุด โดย 
ชุดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตั้งทิ้งไว้ในเหยือกน้้าพลาสติกใส ณ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24, 

48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมงตามล้าดับ เมื่อครบระยะเวลาที่ก้าหนด จะสังเกตเห็นการแยกเป็นชั้น ๆ 
ของกะทิทั้งหมด 5 ชั้น ทั้งนี้เป็นเพราะความแตกต่างกันระหว่างความหนาแน่นของสสาร กล่าวคือชั้น
บนสุดหรือชั้นที่ 1 คือฝ้า ชั้นที่ 2 คือน้้ามันใส ชั้นที่ 3 คือครีมกะทิ (ที่ยังมีน้้ามันอยู่เล็กน้อย) ชั้นที่ 4 
คือน้้าหมัก ชั้นที่ 5 คือตะกอนนอนก้นภาชนะ  จากนั้นใช้ช้อนตักชั้นที่ 1 คือชั้นบนสุดที่เป็นฝ้าใส่ใน
กระบอกแก้วตวง และใช้หลอดฉีดยาดูดชั้นที่ 2 คือน้้ามันใส กรองด้วยผ้าขาวบาง 6-8 ชั้น ซึ่งวางไว้
บนปากบีคเกอร์ขนาด 200 มิลลิลิตร แล้วน้าบีคเกอร์ไปวางในน้้าที่มีอุณหภูมิ  80-100  องศา
เซลเซียส หรือน้าไปวางไว้ในหม้อซึ้งอบไอน้้าประมาณ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้น้้าระเหยออกให้หมดและฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ แล้วตั้งให้เย็นก่อนที่จะบรรจุขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว และปิดฝาให้สนิท   
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 ภาพที่ 3 แสดงการวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH)  ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
   และน้้าหมักในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 9  มีนาคม  2558  

 
3) การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในน้้ามะพร้าวสกัดเย็น 

ขั้นตอนการตรวจสอบด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือหา

เชื้อจุลินทรีย์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

หลังจากการตรึงเชื้อ(Fix)ให้ติดแน่นกับสไลด์ แล้ว ย้อมสีด้วยคริสตอลไวโอเลต (Crystal 

violet) ทิ้งไว้ 1 นาที แล้วเททิ้งก่อนย้อมด้วยสารละลายไอโอดีน (iodine) ทิ้งไว้ 1 นาที แล้วเทสารละลาย

ทิ้ง ต่อจากนั้นล้างสีออกด้วยเอทธิลแอลกอฮอล์ 95 % (Ethyl alcohol) ทิ้งไว้ประมาณ 15 วินาที 

แล้วล้างออกด้วยน้้ากลั่นก่อนที่จะหยดสีซาฟรานิน (Safranin) แล้วทิ้งไว้ประมาณ 15-30 วินาที 

หลังจากนั้นล้างออกด้วยน้้ากลั่น ซับให้แห้ง แล้วน้าไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์  

 

 ภาพที ่4 การตรวจสอบด้วยเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

  เพ่ือหาเชื้อจุลินทรีย์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

  ในห้องปฏิบัติการ  27  กุมภาพันธ์  2558 
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2) การเปรียบเทียบปริมาตรของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น(มิลลิลิตร) ในช่วงเวลา 24,  48,  72,  

96  และ  120  ชั่วโมง เป็นดังนี้  

  

ภาพที ่5 เปรียบเทียบปริมาตรน้้ามะพร้าวสกัดเย็นในช่วงเวลา 24, 48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมง 

จากกราฟ เปรียบเทียบปริมาตรน้้ามะพร้าวสกัดเย็น  ในช่วงเวลา 24,  48,  72,  96  และ  

120 ชั่วโมง พบว่า การทดลองชุดที่ 1 ได้ปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 110,120,120,120,120 

มิลลิลิตร ตามล้าดับ การทดลองชุดที่ 2 ได้ปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 100,110,110,110,110 

มิลลิลิตร ตามล้าดับ  การทดลองชุดที่ 3 ได้ปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 110,120,120,120,120 

มิลลิลิตร ตามล้าดับ  การทดลองชุดที่ 4 ได้ปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 110,110,110,110,110 

มิลลิลิตร ตามล้าดับ  การทดลองชุดที่ 5 ได้ปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 115,120,115,120,120 

มิลลิลิตร ตามล้าดับ  และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 111 มิลลิลิตร ทั้งนี้เพราะน้้ามัน

ซึ่งอยู่ภายในเซลล์ยังไหลออกมาไม่หมด เมื่อพิจารณาและวิเคราะห์จากข้อมูล พบว่า ระยะเวลาที่ตั้งทิ้งไว้ 

ณ อุณหภูมิห้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือได้ปริมาตรน้้ามันเฉลี่ยมากคือ 116  มิลลิลิตร และ

ค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง 6.40 ในช่วงเวลา 48  ชั่วโมง  ซึ่งได้ปริมาตรน้้ามันมากกว่าในช่วงเวลา 24 

ชั่วโมง  และได้ปริมาตรเท่ากับระยะเวลาที่ตั้งทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้องในช่วง 72, 96 และ 120 ชั่วโมง 

ทั้งนี้เนื่องจาก ณ  อุณหภูมิห้อง โครงสร้างของผนังเซลล์ (cell  wall) อ่อนนุ่มขึ้น  เมื่อถูกบีบคั้น

เพ่ือให้ได้น้้ากะทิ ผนังเซลล์จะแตกจึงไม่ปล่อยให้สารเคมีภายในเซลล์ไหลออกมาจากภายในเซลล์จนหมด   

 

ปริมาตร
(มิลลิลิตร)  
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3) การเปรียบเทียบปริมาตรของน้้าหมัก(มิลลิลิตร) ในช่วงเวลา 24,  48,  72,  96  และ  120  
ชั่วโมง เป็นดังนี้  

   

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบปริมาตรน้้าหมักในช่วงเวลา 24,  48,  72,  96  และ 120  ชั่วโมง 

จากกราฟ เปรียบเทียบปริมาตรน้้าหมักในช่วงเวลา 24 ,  48,  72,  96  และ  120 ชั่วโมง 

พบว่า การทดลองชุดที่ 1 ได้ปริมาตรน้้าหมัก 890,900,900,900,900 มิลลิลิตร ตามล้าดับ การ

ทดลองชุดที่ 2 ได้ปริมาตรน้้าหมัก 900,890,880,900,900 มิลลิลิตร ตามล้าดับ  การทดลองชุดที่ 3 

ได้ปริมาตรน้้าหมัก 900,880,890,880,900 มิลลิลิตร ตามล้าดับ  การทดลองชุดที่ 4 ได้ปริมาตรน้้า

หมัก 880,900,900,890,880 มิลลิลิตร ตามล้าดับ  การทดลองชุดที่ 5 ได้ปริมาตรน้้าหมัก 

900,900,900,900,890 มิลลิลิตร ตามล้าดับ  และค่าเฉลี่ยของทุกชุดการทดลองเท่ากับ 894 

มิลลิลิตร  

          การหาปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและน้้าหมักต่อค่าความเป็นกรดด่าง (pH)ในช่วงเวลา 

24,  48,  72,  96  และ  120  ชั่วโมง โดยการออกแบบการทดลอง 5 ชุด ทุกชุดใช้กากมะพร้าว 1 

กิโลกรัมชุดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตั้งทิ้งไว้ในเหยือกน้้าพลาสติกใส ณ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24, 48, 

72, 96 และ 120 ชั่วโมงตามล้าดับ  

 

 

 

ปริมาตร
(มิลลิลิตร)  



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

949 
 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้้าหมัก ในช่วงเวลา 

24,  48,  72,  96  และ  120  ชั่วโมง เป็นดังนี้  

 

สารที่ได้ 

ระยะเวลาที่ต้ังท้ิงไว้ (ชั่วโมง) 

24 
ค่าเฉลี่ยความ

เป็น 
กรดด่าง 

48 
ค่าเฉลี่ยความเป็น 

กรดด่าง 

72 
ค่าเฉลี่ยความเป็น 

กรดด่าง 

96 
ค่าเฉลี่ยความ

เป็น 
กรดด่าง 

120 
ค่าเฉลี่ยความ

เป็น 
กรดด่าง 

น้้ามัน
มะพร้าว
สกัดเย็น 

 6.65   6.40   5.53   5.42  4.82  

น้้าหมัก  4.10   3.87   3.86   3.78  3.74  

 

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า  ค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น : น้้า

หมัก ในช่วงเวลา 24,  48,  72,  96  และ  120  ชั่วโมง ปรากฏว่า ตัวเลขค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง

(pH) ของทั้งน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและน้้าหมัก จะลดต่้าลงเรื่อย ๆ กล่าวคือ ในช่วงเวลา 24, 48, 72, 

96 และ 120 ชั่วโมง น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น :น้้าหมัก เท่ากับ  6.65:4.10, 6.40: 3.87, 5.53:3.86,  

5.42:3.78 และ 4.82:3.74 ตามล้าดับ แสดงให้เห็นว่า หลังจากตั้งทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้องในช่วงเวลาที่นานขึ้น 

จะท้าให้คุณสมบัติของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและน้้าหมัก เป็นกรดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เกิดจากเชื้อราใน

อากาศสร้างกระบวนการหมักเพ่ิมขึ้น  เมื่อเชื้อราเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพ่ิมมากขึ้นก็จะท้าให้

คุณสมบัติของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและน้้าหมักเป็นกรดเพ่ิมขึ้น และตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป  จะพบ

เชื้อราด้าเกิดข้ึนที่ชั้นผิวบนสุดหรือชั้นฝ้าหลายจุด เมื่อดมกลิ่นดูจะได้กลิ่นเน่าเหม็น  

 

ภาพที่ 7 แสดงเชื้อราด้าเกิดขึ้นที่ชั้นผิวบนสุดหรือชั้นฝ้าหลายจุดและเริ่มได้กลิ่นเน่าเหม็น (ลูกศรชี้) 

ราด าท่ีชั้นบนสุดหรือชั้นท่ี  1 
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ผลการตรวจสอบด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์เพ่ือหาเชื้อจุลินทรีย์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น สรุปผลการตรวจสอบตามตารางดังนี้  
 
ตารางที ่3 ผลการตรวจสอบด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อหา

เชื้อจุลินทรีย์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นในช่วงเวลา 24, 48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมง 

เป็นดังนี้ 
 

ชุดที่ 
ระยะเวลาที่ตั้งทิ้งไว้ ณ 
อุณหภูมิห้อง(ชั่วโมง) 

ผลการตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
พบเชื้อจุลินทรีย์ ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ 

1 24  / 
2 48  / 
3 72  / 
4 96  / 
5 120  / 

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ผลการตรวจสอบด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์เพ่ือหาเชื้อจุลินทรีย์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ทุกชุดการทดลองไม่พบเชื้อจุลินทรีย์  

ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะการเตรียม การทดลองทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร์ทุกชนิด แม้กระทั่งการเตรียมวัตถุดิบ คือมะพร้าวต้องสะอาดและปราศจากการปนเปื้อนทุกชนิด  

และเมื่อผ่านการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วจนมีความเชื่อมั่นว่า น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นมี

ความสะอาด 100 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากการปนเปื้อนแล้ว สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การเกิดน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นจากน้้ากะทิที่ได้มาจากกากมะพร้าว 1 กิโลกรัมกับน้้าต้ม

สุก 1 ลิตร ณ อุณหภูมิห้อง เมื่อทดลองทันทีจะเกิดน้้ามันมะพร้าว เนื่องมาจากอุณหภูมิห้องประมาณ 

28-30 องศาเซลเซียส มีผลต่อการเกิดน้้ามัน แต่ถ้าแช่ไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

24 ชั่วโมงแล้วน้ามาทดลองจะไม่เกิดน้้ามัน จากผลการวิจัยของ ศุภมาศ  ปั้นปัญญา และศิวลักษณ์  

ปฐวีรัตน์ (2556) ศึกษาการผลิตน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งกะทิ จากการศึกษา

พบว่าอุณหภูมิและเวลาในการแช่เยือกแข็งสามารถท้าลายโครงสร้างพันธะภายในของสารอาหารที่

ส้าคัญ คือ ไขมัน 33.49 กรัม คาร์โบไฮเดรต 24.24 และโปรตีน 3.33  กรัมจากเนื้อมะพร้าว 100 กรัม 
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นี่คือเหตุผลส้าคัญที่น้ากากมะพร้าวจากการแช่ไว้ในตู้เย็น 24 ชั่วโมง แล้วน้ามาคั้นเพ่ือให้ได้น้้ากะทิ 

แล้วตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงจะไม่เกิดน้้ามัน สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ไม่เกิดน้้ามัน คือ ลักษณะโครงสร้าง

ของผนังเซลล์ (cell wall) แข็งแรงขึ้นจึงไม่ปล่อยให้สารเคมีภายในเซลล์ไหลออกมาจากภายในเซลล์ 

Che Man et al. (1996) แต่ถ้าน้ากากมะพร้าวจากตู้เย็นดังกล่าวมาแช่ในน้้าที่มีอุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 2.5 ชั่วโมง หรือตั้งทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วคั้นเพ่ือให้ได้

น้้ากะทิ ตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงจะเกิดน้้ามัน ศุภมาศ  ปั้นปัญญา และศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์ (2556) 

งานวิจัยของ Che Man et al. (1996) วิจัยการสกัดน้้ามันมะพร้าวโดยใช้วิธีการเหวี่ยง

(centrifuging) น้้ากะทิด้วยเครื่องเหวี่ยงที่ไม่ผสมเอนไซม์ ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ค่าความเป็น

กรดด่าง (pH) 6.5 ผลการวิจัยพบว่า ได้น้้ามัน 19.30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้มากกว่างานวิจัยของ เฉลิมยศ  

อุทยารัตน์ (2554) ที่วิจัยเพ่ือสกัดน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นออกจากเนื้อมะพร้าวโดยไม่ผ่านความร้อน

และสารเคมีอ่ืนๆ แต่ใช้วิธีคั้นหัวกะทิจากเนื้อมะพร้าวแล้วเติมน้้าต้มสุกแล้วทิ้งไว้ให้เย็นในอัตราส่วนผสม 

1:1 หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จะได้น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นประมาณร้อยละ 15-20 ของ ปริมาตรหัวกะทิ 

งานวิจัยของ Che Man et al. (1996) ที่น่าสนใจมากคือ การใช้น้้ากะทิผสมกับเอนไซม์ Cellulase ซึ่ง

เป็นเอนไซม์ท่ีท้าให้ผนังเซลล์ (cell  wall) แตกจะได้น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นถึง 28 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้า

ใช้เอนไซม์ Polygalacturonase หรือ Protease จะได้น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นสูงถึง 32.20-36.10  

เปอร์เซ็นต ์

หลังจากตั้งทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้องในช่วงเวลา 24 ,  48,  72,  96  และ  120  ชั่วโมง 

ปริมาตรของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นในช่วงเวลา 24  ชั่วโมงได้ปริมาตรค่าเฉลี่ยเพียง  111  มิลลิลิตร

เท่านั้นซึ่งน้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เฉลิมยศ  อุทยารัตน์ (2554) ที่หมักหัวกะทิจากเนื้อ

มะพร้าวโดยการเติมน้้าต้มสุกแล้วที่ทิ้งไว้ให้เย็นในอัตราส่วนผสม 1:1 หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จะได้

น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นในปริมาตรที่ใกล้เคียงกัน แต่งานวิจัยดังกล่าวนี้ไม่ได้ศึกษาในช่วงเวลา 48, 72, 

96 และ 120 ชั่วโมง ว่าจะได้ปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและน้้าหมักจ้านวนเท่าไร ตลอดถึงค่า

ความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและน้้าหมัก แต่จากงานวิจัยใหม่นี้พบว่า ในช่วง

เวลา 48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมงจะได้ปริมาตรค่าเฉลี่ยของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นมากกว่าหมักทิ้ง

ไว้ 24 ชั่วโมง คือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 116  มิลลิลิตรจากน้้ากะทิ 1000  มิลลิลิตร ประมาณร้อยละ 

12-15 ของปริมาตรกะทิ ในขณะที่ผลการศึกษาพบว่า ช่วงเวลาในการตั้งทิ้งไว้นานขึ้นก็ไม่ส่งผลให้

ปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นเพ่ิมมากขึ้น ศุภมาศ  ปั้นปัญญา และศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์ (2556) 
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และเมื่อพิจารณาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง (pH) ในช่วงเวลา 24,  48, 

72,  96  และ  120  ชั่วโมง ปรากฏว่า ตัวเลขค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่างจะต่้าลงเรื่อย ๆ กล่าวคือ 

ในช่วงเวลา 24, 48, 72, 96  และ  120  ชั่วโมง ตัวเลขค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง เท่ากับ  6.65,  

6.40,   5.53,   5.42  และ  4.82  ตามล้าดับ   ข้อดีของการหมักทิ้งไว้ 24  ชั่วโมง วิเคราะห์ตัวเลข

ได้ค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่างเท่ากับ  6.65  ซึ่งเป็นค่าท่ีใกล้เคียงกับค่าที่เป็นกลางที่สุด เพราะค่าที่เป็น

กลางคือ pH=7.0 แต่ข้อเสียคือได้ปริมาตรน้้ามันน้อย เพราะน้้ามันซึ่งอยู่ภายในเซลล์ยังไหลออกมาไม่

หมด อย่างไรก็ตามถ้าหมักทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้องในช่วงเวลาที่นานขึ้น  จะท้าให้คุณสมบัติของน้้ามัน

มะพร้าวสกัดเย็นเป็นกรดเพ่ิมขึ้น  จึงสรุปได้ว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือได้ปริมาตรน้้ามันเฉลี่ย

มากคือ 116  มิลลิลิตร และค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง 6.40 ในช่วงเวลา 48  ชั่วโมง  ซึ่งสอดคล้อง

กับท่ี อับดนหร้อซักฮ์  จันทการักษ์ (2558) กล่าวไว้ในเอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์  โรงเรียนต้ารวจ

ตระเวนชายแดน 1  อ้าเภอสบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา และจากการสัมภาษณ์ในงานราชภัฏวิชาการ 

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 

ผลการตรวจสอบด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือหา

เชื้อจุลินทรีย์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ทุกชุดการทดลองไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ น่าจะเป็นเพราะการเตรียม 

การทดลองทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทุกชนิด แม้กระทั่ง

การเตรียมวัตถุดิบ คือมะพร้าวต้องสะอาดและปราศจากการปนเปื้อนทุกชนิด ในกระบวนการดูดน้้ามัน

จะใช้หลอดฉีดยาที่สะอาดที่สุดในการดูดน้้ามัน แล้วผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบางที่สะอาด 6-8 ชั้น ซึ่ง

วางไว้บนปากบีคเกอร์ขนาด 2  ลิตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบไมโครเวฟ เมื่อได้น้้ามันที่ผ่านการ

กรองแล้วน้าบีคเกอร์ไปวางในน้้าเดือดที่มีอุณหภูมิสูงหรือน้าไปวางไว้ในหม้อซึ้งอบไอน้้าประมาณ  1  

ชั่วโมง จากการสังเกตเห็นฟองอากาศที่เจือปนอยู่ในน้้ามันลอยขึ้นมาจ้านวนมาก  เหตุผลส้าคัญที่ต้อง

น้าบีคเกอร์ไปวางในน้้าเดือดที่มีอุณหภูมิสูง เพ่ือไล่ให้น้้าระเหยออกให้หมดและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์   

หลังจากนั้นตั้งให้เย็นก่อนที่จะบรรจุขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบไมโครเวฟและปิดฝาให้สนิท 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  กระบวนการผลิตน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ทุกข้ันตอนต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และที่ส้าคัญท่ีสุดคือทุกข้ันตอนต้องสะอาดที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1) ปริมาตรการเกิดน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นจากน้้ากะทิที่ได้มาจากกากมะพร้าว 1 กิโลกรัม

กับน้้าต้มสุก 1 ลิตร ณ อุณหภูมิห้อง เมื่อทดลองทันทีจะเกิดน้้ามันมะพร้าว  120  มิลลิลิตร แต่ถ้าแช่

ไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24  ชั่วโมง ก่อนน้ามาทดลองจะไม่เกิดน้้ามัน 

2) หลังจากตั้งทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้องทั้ง  5  ชุด ค่าเฉลี่ยปริมาตร : ค่าเฉลี่ยความเป็น

กรดด่าง (pH) ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ชุดที่ 1  เท่ากับ 111:6.65 ชุดที่ 2 เท่ากับ 116:6.40 ชุดที่ 

3 เท่ากับ 116:5.53 ชุดที่ 4 เท่ากับ 116:5.42 และชุดที่ 5 เท่ากับ 116:4.82 ตามล้าดับ และเมื่อ

พิจารณาโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยปริมาตร :ค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้้าหมัก ชุดที่ 1  

เท่ากับ 894:4.10 ชุดที่ 2 เท่ากับ 894:3.87 ชุดที่ 3 เท่ากับ 894:3.86 ชุดที่ 4 เท่ากับ 894:3.78  

และชุดที่ 5 เท่ากับ 894:3.74 ตามล้าดับ  

3) ผลการตรวจสอบด้วยเทคนิคที่ประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเพ่ือหาเชื้อจุลินทรีย์

ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นทั้ง 5 ชุด ปรากฏว่า ทุกชุดการทดลองไม่พบเชื้อจุลินทรีย์  

 

ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นน้้ากะทิแล้ว น้าไปตากให้แห้งแล้วน้าไปผสมกับดิน
และปุ๋ย เช่น มูลวัวแห้ง มูลไก่แห้ง ฯลฯ เพ่ือท้าให้ดินร่วนซุย เหมาะต่อการน้าไปเป็นดินที่พร้อมจะ
ปลูกพืชผักต่อไป ซึ่งผู้วิจัยก้าลังศึกษาทดลองอยู่ 

2) น้้าหมัก(น้้าเปรี้ยว)มีค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ตั้งแต่ 3.74-4.10 มีคุณสมบัติเป็น
กรดอ่อน ๆ ถ้าน้าไปผสมกับน้้าเปล่าอัตราส่วน 1:3 โดยปริมาตร เพ่ือท้าให้มีคุณสมบัติเป็นกลาง
(pH=7.0)  และน้าไปผสมกับน้้าหมัก EM  อัตราส่วน  10:1 โดยปริมาตร แล้วหมักไว้ประมาณ 1 
อาทิตย์ ก่อนน้าไปท้าเป็นน้้าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือใช้ในการรดน้้าต้นไม้ จากการทดลองโดยการน้าไป
รดผักกาดที่ปลูกไว้หลังบ้าน ท้าให้ผักกาดเจริญเติบโตดี 

3) ชั้นที่ 3 คือครีมกะทิ (ที่ยังมีน้้ามันอยู่เล็กน้อย) น้าไปตั้งไฟและเคี่ยวในกะทะใบบัวให้เดือด 
จะได้น้้ามันมะพร้าวสกัดร้อนอีกส่วนหนึ่งประมาณ ร้อยละ 3 ของปริมาตรกะทิทั้งหมด และได้ขี้มันซึ่ง
มีสีน้้าตาลอ่อน ๆ และมีกลิ่นหอม สามารถน้าไปรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ ได้ ส่วนน้้ามันที่ได้จาก
การสกัดร้อนสามารถน้าไปปรุงอาหารได้ เช่น ใช้น้้ามันที่เดือดเจียวไข่ไก่เบอร์ 3 อัตราส่วน น้้ามัน : ไข่
ไก่เบอร์ 3  5 มิลลิลิตร : 1  ฟอง 
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4) ชั้นที่ 1 คือฝ้า และชั้นที่ 5 คือตะกอนนอนก้นภาชนะ น้าไปตากแดดให้แห้งแล้ว
น้าไปผสมกับดินปลูกพืชได้ 

5) กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นน้้ากะทิแล้ว  สามารถน้าไปผสมกับน้้าตาลแดงหรือ
น้้าตาลทราย ท้าขนมหวาน  ขนมไทย เช่น ขนมสอดไส้  ขนมหัวล้าน หรือน้า ไปผสมกับอาหารสัตว์
เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ได้ 

6) ค่าความเป็นกรดด่าง(pH) แต่ละชุดการทดลอง จะมีค่าแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  
ทั้งนี้เพราะช่วงระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล แตกต่างกัน วัตถุดิบที่น้ามาใช้ในการทดลองมีความแตกต่าง
กันสภาพภูมิอากาศในขณะที่เก็บข้อมูลจากการทดลองในแต่ละวัน  แต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน 
และอาจจะมีส่วนผสมของชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 ผสมอยู่บ้างในน้้ามัน 

7) ประโยชน์ของน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น จากการวิจัย พบว่า ท้าให้หนูทดลองมีปริมาณ 
cholesterol,  triglycerides,  phospholipids  ในเซรุ่ม ในพลาสมาและในเนื้อเยื่อลดต่้าลง ดังนั้น 
ควรแนะน้าให้ทุกคนเข้าใจว่าการใช้น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นทั้งอุปโภคและบริโภคมีความปลอดภัย 

8) ประโยชน์ของกะลามะพร้าว  น้าไปท้าเป็นถ่านหุงข้าวได้ตามงานวิจัยของ 
Kirubakaran, Krishnaiah &  Seshadri (1991).   

9) การศึกษากระบวนการผลิตน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ในครั้งต่อไป ควรน้าเทคนิค
วิธีการสกัดแบบใหม่ ๆ เช่น ใช้วิธีการเหวี่ยง (centrifuging) อย่างเดียวโดยไม่ใช้เอนไซม์ หรือผสมเอนไซม ์ 
cellulase, polygalacturonase, protease, and α-amylase เพราะจะได้ปริมาตรน้้ามันมะพร้าวสูง  
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ราชภัฏสงขลา ที่มีส่วนในการศึกษากระบวนการทดลองการผลิตน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ตลอดถึงการ

เขียนรายงานการศึกษา ที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสามารถน้าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
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ความเชื่อตามแบบแผนจ้าลองความเชื่อด้านสุขภาพและความเชื่ออ้านาจควบคุม
ตนเองด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวีในวัยรุ่นจังหวัดพัทลุง 
The Health Belief Model and Health Locus of Control towards HIV 
prevention behavior among adolescent in Phatthalung Province 

 

ประไพ ทิพย์สังข์1 เทพกร พิทยาภินันท์2 และยุทธพงศ์ หลี้ยา3   

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาความเชื่อตามแบบแผนจ าลองความเชื่อด้าน
สุขภาพและความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีใน
วัยรุ่นจังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-19 ปี ที่อาศัยในจังหวัดพัทลุงเดือนมกราคม  
2557 คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  จ านวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดตอบเอง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานคือไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อตามแบบแผนจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัด
พัทลุง ได้แก่  การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค  การรับรู้ความรุนแรง  การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันโรคอยู่ในระดับสูง  แต่การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติอยู่ใน ระดับต่ า  ความเชื่ออ านาจ
ควบคุมตนเองด้านสุขภาพพบว่า ความเชื่ออ านาจผู้อ่ืนอยู่ระดับเชื่อปานกลาง ความเชื่ออ านาจ
โชคชะตาอยู ่ในระดับไม่เชื ่อปานกลาง  ความเชื ่ออ านาจภายในตนอยู ่ในระดับเชื ่อปานกลาง 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นจังหวัดพัทลุงโดยรวมมีพฤติกรรมดี ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ที่พักอาศัย  อาชีพ  และช่องทาง
รับรู้ข่าวสารกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน  และยังพบว่าความเชื่อ
อ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่น
ในจังหวัดพัทลุง   แต่พบว่าความเชื่อตามแบบแผนจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ค้าส้าคัญ : เอชไอวี,  ความเชื่อด้านสุขภาพ, อ านาจควบคุมตน 
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Abstract 
 

 This cross-sectional survey research proposed to determine The Health Belief 
Model and Health Locus of Control towards HIV prevention behavior among 
adolescent in Phatthalung Province. The samples were 397 adolescents aged between 
13-19 years old selected using multi-stage sampling technique in January, 2014. 
Research instrument was a self-administered questionnaire.  Data was analyzed by 
descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation. Chi-square 
and Pearson correlation coefficient was employed for testing the hypothesis. 
 The  results showed that The Health  Belief Model  among  adolescent  in  
Phatthalung  Province including perceived susceptibility, perceived severity, perceived 
benefit for disease prevention was observed at high level. However, perceived barrier 
for action showed at low level. In Health Locus of Control, adolescent indicated that 
they moderately believed in other people. They were moderately unbelievable in 
fate, and they believed in their self-inner at moderate level.  Their overall HIV 
prevention behavior was classified at high level. The results of association analysis 
between general characteristics e.g. sex, age, educational level, occupation, and 
information route and HIV prevention behavior revealed that there was no association. 
Moreover, Health Locus of Control was not correlated with HIV prevention behavior. 
On the other hand, The Health Belief  Model was correlated with HIV prevention 
behavior among adolescent in Phatthalung  Province statistically significant (P<0.01). 

 
Keywords : HIV, health  belief model, health locus of  control 

บทน้า 
โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่อันตรายเกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี  แพร่ระบาดและมีผู้ป่วย

เพ่ิมข้ึนทั่วโลก ท าให้เป็นปัญหาต่อชีวิต  เศรษฐกิจ  และสังคม  เป็นปัญหาให้คนไทยสูญเสียปีสุขภาพ 
(DALY) ล าดับ 1  ในเพศชาย  และล าดับ  2 ในเพศหญิง ในปี 2553 (กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
เชื้อเอชไอวีเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2527  เริ่มมีการระบาดและเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
มีการระบาดสูงสุดในปี พ.ศ.2547  จากการด าเนินงานควบคุมโรคและยาต้านไวรัสที่ให้ผู้ป่วย  ท าให้
การแพร่ระบาด ในปีพ.ศ.2548 ผู้ป่วยเริ่มลดลง เมื่อจ าแนกผู้ป่วยตามกลุ่มอายุพบว่า อายุ 30-34  ปี  
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พบมากที่สุด ร้อยละ 25.06 รองลงมา อายุ 25-29 ปี ร้อยละ 22.07 ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะติดเชื้อมา
ก่อนหน้านี้ 5-15 ปี (กนกรัตน์   ศิริพานิชกร, 2541) แนวโน้มผู้ป่วยในประเทศลดลดลง ในปี 2551-
2553  อัตราป่วยในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มลดลง 21.25,  15.68 และ 7.97  ต่อแสน
ประชากรตามล าดับ  อัตราป่วยของจังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มลดลง 6.50, 9.92 และ 0.40  ต่อแสน
ประชากร แตแ่นวโน้มอัตราป่วยในวัยรุ่น  และสูงกว่าอัตราป่วยในระดับประเทศดังภาพ 
 

เปรียบเทียบอัตราป่วยจากการติดเชื้อเอชไอวีของจังหวัดพัทลุงกับ 
                     อัตราป่วยของประเทศ ปี 2553 
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ภาพ 1 แสดงร้อยละผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจ าแนกตามกลุ่มอายุของจังหวัดพัทลุงและประเทศไทย 

   ที่มา : ส านักระบาดวิทยา, 2553 

 เมื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้ติดเชื้อเอชไอวีพบว่า  การมีเพศสัมพันธ์เป็นปัจจัยเสี่ยงมากที่สุด  
ร้อยละ 84 รองลงมาคือ จากการถ่ายทอดจากการตั้งครรภ์และจากการฉีดสารเสพติดเข้าเส้น ร้อยละ 4 
ในปัจจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น  จากการศึกษาของสุภาวิณี  บัวจ ารัส (2554) พบว่า วัยรุ่น อายุ 
15-23 ปี มีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 43.40 การมีเพศสัมพันธ์หากไม่มีความรู้ในการป้องกันโรคจะ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี จากการศึกษาของอนงค์  ประสาธน์วนกิจ  (2551) พบว่า วัยรุ่นมี
เพศสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 29.9  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอาจจะมีสาเหตุจาก
ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง  ความเชื่อเป็นปัจจัยส่วนบุคคล  มีบทบาทในการก าหนดพฤติกรรม วัยรุ่นมี
ความเชื่อว่า การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักเรื่องธรรมดาไม่ต้องป้องกันโรค (อนงค์ ประสาธน์วนกิจ, 2551) 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวิณี  บัวจ ารัส (สุภาวิณี  บัวจ ารัส, 2554) ในเรื่องความรู้ที่ไม่ถูกต้อง
อาจจะเกิดจากการรับรู้ ในเรื่องโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์
ของการปฏิบัติตน  และการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรคการติดเชื้อเอชไอวี  ซึ่งเรียกว่า
การรับรู้ว่าแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพ แบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพนั้น หมายถึง ความรู้สึก
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นึกคิด ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ของบุคคลต่อภาวะสุขภาพในการแสดงออก สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่
จะก าหนดพฤติกรรมของวัยรุ่น (วสันต์  ศิลปะสุวรรณ และพิมพ์วรรณ  ศิลปสุวรรณ์, 2542) การรับรู้
ที่ต่างกันท าให้มีบุคคลมีพฤติกรรมที่ต่างกัน จากการศึกษาของบัวลา  ลอยหา  นักเรียนมีการรับรู้
ความรุนแรงของโรคเอดส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรค
เอดส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (บัวลา ลอยหา, 2552) สอดคล้องกับการศึกษาของสุภาวิณี  
บัวจ ารัส (สุภาวิณี  บัวจ ารัส, 2554) นอกจากความเพฤติกรรมสุขภาพที่แตกต่างกัน  อาจจะมาจาก
ความเชื่อของบุคคลต่อผลสุขภาพของตน  บางคนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาจากความร่วมมือ
ของตน  การมีสุขภาพดีเป็นการกระท าของตน  เป็นความเชื่อภายในตน บางคนเชื่อว่าสุขภาพจะดี
หรือไม่นั้นเป็นเพราะผู้อ่ืนเป็นผู้กระท าให้ตน  การเชื่อลักษณะนี้เป็นความเชื่อผู้อ่ืน  บางคนเชื่อว่า
สุขภาพจะดีนั้นเป็นเรื่องของโชคชะตา เคราะห์กรรม ความบังเอิญเราเรียกความเชื่อเหล่านี้ว่า ความเชื่อ
อ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ  (สุรีย์ กาญจนวงศ์, 2551)  ในจังหวัดพัทลุง วัยรุ่นมีแนวโน้มติดเชื้อ
โรคเอชไอวีสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบสูงกว่าแนวโน้มของวัยรุ่นในระดับประเทศ เพ่ือหาสาเหตุน ามา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น  ลดจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดพัทลุง ผู้ศึกษาเห็นว่า
ความเชื่อตามแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพและความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ มีผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น จึงต้องการศึกษาความเชื่อตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  ความเชื่อ
อ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
หรือไม ่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความเชื่อตามแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพ  และความเชื่ออ านาจควบคุม

ตนเองด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 

ของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความเชื่อตามแบบจ าลองความเชื่อ

ด้านสุขภาพ และความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง 
  5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อตามแบบแผนจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพ
และความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นใน
จังหวัดพัทลุง 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นใน

จังหวัดพัทลุง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความเชื่อตามแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพ

และความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  3. ความเชื่อตามแบบแผนจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพ  และความเชื่ออ านาจควบคุม
ตนเองด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษานี้ได้พัฒนากรอบแนวคิด โดยบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อเอชไอวีมาจากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาวรรณกรรมที่ว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่ใช่เกิดจากสิ่งเร้าที่มากระตุ้น
เท่านั้น  แต่เกิดจากประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้  นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านความเชื่อ ความ
เข้าใจ เจตคติ ค่านิยมในด้านความเชื่อนั้นเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลที่ท าให้เกิดเจตคติ เป็นตัวก าหนด
แนวทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ปัจจัยในบุคคลที่ส าคัญท าให้พฤติกรรมแตกต่างกันที่ศึกษาในครั้งนี้ 
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง ที่พักอาศัยขณะศึกษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อ นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลแล้วปัจจัยด้านความเชื่อด้านต่าง ๆ ของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม
โดยไดศ้ึกษาแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้
ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและได้ศึกษาความเชื่ออ านาจควบคุมตนเอง
ด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมได้แก่ ความเชื่ออ านาจภายในตน ความเชื่ออ านาจผู้อ่ืน ความเชื่อ
อ านาจโชคชะตา 
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                  ตัวแปรต้น                                                      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด้าเนินการวิจัย  
เป็นการวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเชื่อตาม

แบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพ  และความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นวัยรุ่นอายุ  13-19  ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดพัทลุงขณะสุ่มตัวอย่าง  จ านวน 47,387 คน  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยได้จากการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรส าเร็จของ  ทาโรห์ ยามาเน่ (อ้างถึงในชาญชัย  เรืองขจร, 2554) ด้วย
ความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95 ได้จ านวน  397 คน สุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน   

             ข้อมูลส่วนบุคคล 
อาย ุ               อาชีพของผู้ปกครอง 
เพศ                พักอาศัยอยู่กับ 
ระดับการศึกษา  ช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
 

1. แบบแผนจ้าลองความเชื่อด้านสขุภาพ 
   1.1 การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
   1.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
   1.3 การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัต ิ
   1.4 การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัต ิ
2. ความเชื่ออ้านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ 
   2.1  ความเชื่ออ านาจผู้อื่น 
 2.2  ความเชื่ออ านาจโชคชะตา 
 2.3  ความเชื่ออ านาจภายในตน 

 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี   
- การเสพยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 
- การติดเช้ือจากการสัมผัสเลือด 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     
เป็นแบบสอบถามชนิดตอบเองประกอบด้วย  4  ส่วน  ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  

อาชีพผู้ปกครอง  ที่พักอาศัย  ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เติมค าและแบบเลือกตอบ   

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความเชื่อตามแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพ  ลักษณะเป็น
แบบค าถามถูก ผิด เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายแบบทดสอบความเชื่อตามแบบจ าลอง
ความเชื่อด้านสุขภาพ ค าถามเชิงบวก ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน ค าถามเชิงลบ    
ตอบถูกให้ 0 คะแนน ตอบผิด ให้ 1 คะแนน  หาค่าความเชื่อมั่นโดยการการวัดความสอดคล้อง
ภายใน ใช้วิธีของคูเดอร์ริดชาร์ดสัน (Kuder-Richrdson) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.76 

ส่วนที่ 3 ความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ  มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า มี 6 ระดับ คือ เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก ไม่เห็นด้วยน้อย 
ไมเ่ห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วยมาก หาความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (The 
Coefficient of Alpha) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.86 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคอร์ท มี 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง ไม่เคย
ปฏิบัติ หาความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (The Coefficient of Alpha) ได้
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.74 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
              การหาความเทีย่งตรงด้านเนื้อหา (Content Validity)   
     การหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา น าเครื่องมือ เค้าโครงการวิจัย ตารางแจกแจงข้อค าถาม
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และตารางประเมินข้อค าถามรายข้อไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 
ท่าน ประเมินความเห็นดังนี้ 
     ค่า + 1  หมายความว่า ผู้ประเมินแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสามารถใช้วัดค่าตัวแปรที่จะ
ศึกษาได้ 
     ค่า  0    หมายความว่า ผู้ประเมินไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสามารถใช้วัดค่าตัวแปรที่จะ
ศึกษาได้ 
              ค่า – 1  หมายความว่า ผู้ประเมินแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สามารถใช้วัดค่าตัวแปรที่จะ
ศึกษาได้ 
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 เมื่อได้ผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาครบทุกท่านแล้ว  ให้น าข้อมูลที่ได้มาค านวณตามสูตร
หาค่าดัชนีความสอดคล้องด้านเนื้อหา (Index of Consistency = IOC) เป็นรายข้อโดยใช้สูตร     

N

R
IOC


  

   IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง 

                RΣ  หมายถึง  ค่าคะแนนรายข้อ ตามดุลพินิจของผู้ตรวจสอบหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
                 N   หมายถึง  จ านวนผู้ตรวจสอบหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
                 ผลที่ได้จากการค านวณความสอดคล้อง ควรจะมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ + 0.5 ขึ้นไปถึงจะถือว่าเป็นข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ในงานวิจัย  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ท าการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นร่วมกับผู้ช่วยผู้วิจัยในพื้นที่  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงสาธารณสุขอ าเภอที่สุ่มได้ 
2. เตรียมข้อมูล  สุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนดไว้ 
3. ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและผู้น าชุมชนที่คัดเลือกตัวอย่าง 

และคัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัย ต าบลละ 1 คน 
4. อบรมผู้ช่วยผู้วิจัย จ านวน 18 คน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย และวิธีเก็บข้อมูล

ตามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ถูกต้อง 
5. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย แจกแบบสอบถามซึ่งมีแบบขออนุญาตผู้ปกครองและวัยรุ่น ให้

ผู้ปกครองและวัยรุ่นลงลายชื่อในแบบสอบถามแล้วดึงมาเก็บไว้  ส่วนแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบสอบถามเสร็จแล้วให้พับใส่ซอง น าไปส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือผู้วิจัยมาเก็บกลับ 

6. ผู้ช่วยวิจัย ผู้วิจัย ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม เก็บเพ่ิมหากพบแบบสอบถาม
ไม่ครบถ้วนตามรหัสที่ให้ไว้ ด าเนินการจนครบ 18 ต าบล 397 ชุด 

7. ในกรณีท่ีไปเก็บข้อมูลแล้วปรากฏว่าไม่พบกลุ่มตัวอย่าง ให้เก็บจากวัยรุ่นที่อายุใกล้เคียง
กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด และใกล้บ้านกลุ่มตัวอย่างที่ไม่พบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้วิเคราะห์โดยสถิติต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ใช้แจกแจงความถี่ ค านวณ

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
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2. ความเชื่อตามแบบแผนจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพและความเชื่ออ านาจควบคุมตนเอง
ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นจังหวัดพัทลุง  ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล กับความเชื่อตามแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพและความเชื่อ
อ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ ใช้สถิติหาความสัมพันธ์ ไคสแคว (Chi-Square) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อตามแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพและความเชื่อ
อ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ใช้สถิติ การหาความสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย คือ เพศชาย ร้อยละ  

50.88 เพศหญิง ร้อยละ 49.12 อายุ 17 ปี มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 20.15 รองลงมา คือ อายุ 18 ป ี
ร้อยละ 19.14 อายุ 14 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 7.81 การศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ร้อยละ 68.01 และมัธยมศึกษาต้น ร้อยละ 31.99 อาศัยอยู่กับบิดาและมารดามีจ านวนมากที่สุด  
ร้อยละ 72.80 รองลงมาอาศัยกับมารดา ร้อยละ 15.37 อาศัยกับญาติมีจ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ  
2.52 อาชีพของผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด ร้อยละ 54.66 รองลงมา อาชีพรับจ้าง  
ร้อยละ 18.39 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 1.51 ช่องทางรับรู้ข่าวสารจากสื่อจาก
โทรทัศน์มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 94.21 รองลงมารับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 47.36 และ
รับรู้ข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตมีจ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 14.61 

2) ความเชื่อตามแบบจ้าลองความเชื่อด้านสุขภาพ  น าเสนอดังตารางที ่1 
ตาราง  1  จ านวนและร้อยละระดับความเชื่อด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง  (n = 397) 
 

ความเชื่อด้านสุขภาพ 
ระดับความเชื่อด้านสุขภาพ 

ต้่า ร้อยละ ปานกลาง ร้อยละ สูง ร้อยละ 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค 23 5.79 113 28.46 261 65.74 
การรับรู้ความรุนแรงของโรค 42 10.58 98 24.65 257 64.74 
การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ 31 7.81 148 37.28 218 54.91 
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ 256 64.48 104 26.20 37 9.32 
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ความเชื่อตามแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุงมากที่สุดใน
เรื่องการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ร้อยละ 65.74 รองลงมาได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
ร้อยละ 64.74 ต่ าที่สุดได้แก่ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ ร้อยละ 9.32 

3) ความเชื่ออ้านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ 
ความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุงมีความเชื่ออ านาจ

ภายในตนโดยรวมอยู่ในระดับเชื่อปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 4.72, S.D. = 0.86) ความเชื่ออ านาจโชคชะตา
อยู่ในระดับไม่เชื่อปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.64, S.D. = 1.06)และ  ความเชื่ออ านาจภายในตนอยู่ใน
ระดับเชื่อปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 4.77, S.D. = 0.85) พบว่าความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้าน
สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมีความเชื่อระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 4.05, S.D. = 0.68) ร้อยละ 65.99 

4) พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง ดังตารางที ่2 
 

ตารางที ่  2 จ านวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มตัวอย่าง
วัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง (n = 397) 

 

ระดับพฤติกรรม จ้านวน ร้อยละ 
ระดับพฤติกรรมดี 264 66.50 
ระดับพฤติกรรมค่อนข้างดี 102 25.69 
ระดับพฤติกรรมไม่ดี 31 7.81 
 โดยรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 2.59  S.D.= 0.63) 

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดีค่าเฉลี่ย 2.59 (S.D. = 0.63) ร้อยละ  66.50 รองลงมา
ระดับพฤติกรรมค่อนข้างดี ร้อยละ 25.70 ระดับพฤติกรรมไม่ดีน้อยท่ีสุด ร้อยละ 7.80 
 
การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปร 

การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา อาศัยอยู่กับอาชีพผู้ปกครอง ช่องทางรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนจ าลองความเชื่อด้าน
สุขภาพและความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ  
      การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อตามแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง  ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สัน (Pearson s  Correlation  Coefficient) น าเสนอดังตารางที ่3 
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ตารางที ่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อตามแบบแผนจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพ
กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง 

 

ตัวแปร 
ค่าทางสถิติ 

r P-value 
การรับรูโ้อกาสเสี่ยงของการเกดิโรค       0.07 0.15 
การับรู้ความรุนแรงของโรค 0.14** 0.006 
การรับรูป้ระโยชน์การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค 0.14** 0.005 
การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค       0.04 0.47 

โดยรวมความเชื่อตามแบบแผนจ้าลองความเชื่อด้านสขุภาพ 0.13** 0.008 

**ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าการรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์การปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
โรค และความเชื่อตามแบบแผนจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 แต่เป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ า ส่วนการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
โรคไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพกับพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson s  Correlation  Coefficient) พบว่าความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง 
 

ความเชื่อตามแบบจ าลองความเชื่อด้านสุขภาพ 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่ในระดับสูงร้อยละ 65.74  สอดคล้องกับการศึกษา

ของสุภาวิณี  บัวจ ารัส (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในนักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิพบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงอยู่ในระดับสูง   ค่าเฉลี่ย 3.80 (S.D. = 
0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคถูกต้องที่สุด
ในเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเชื้อที่สามารถติดต่อกันได้  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยมี
โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์  การมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงในเรื่อง
การติดเชื้อเอชไอวีว่าสามารติดต่อได้ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ข่าวสาร  
จากสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนเรื่องนี้ รับรู้ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 
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การรับรู้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 64.74  สอดคล้องกับการศึกษาของ

สุภาวิณี  บัวจ ารัส (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ

แห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิพบว่าการรับรู้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.72 (S.D. = 0.45) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการติดเชื้อเอชไอวี ท าให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายลดลง เมื่อภูมิต้านทาน

ลดลงท าให้ร่างกายติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย  

การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 54.91 สอดคล้องกับการศึกษา

ของสุภาวิณี  บัวจ ารัส (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในนักศึกษาวิทยาลัยการ

อาชีพแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ  พบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงค่าเฉลี่ย 3.93 

(S.D. = 0.59) 

การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ ระดับต่ า ร้อยละ  64.48  ขัดแย้งกับการศึกษาของสุภาวิณี  

บัวจ ารัส (2554: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่งใน

จังหวัดชัยภูมิพบว่าการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ อยู่ในระดับสูงค่าเฉลี่ย 3.93 (S.D. = 0.59) 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู้ความรุนแรงถูกต้องมาก 

การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ อยู่ในระดับสูง เนื่องจากสื่อน าเสนอเรื่องความรุนแรงของโรคและ

อาการของโรค ประโยชน์ของการปฏิบัติตนที่ถูกต้องได้คลอบคลุมจากสื่อหลาย ๆ ช่องทาง ท าให้กลุ่ม

ตัวอย่างเข้าถึงและรับรู้ แต่สื่อบางช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างใช้มาก เช่น สื่อโทรทัศน์  มีความจ ากัดด้านเวลา

และค่าใช้จ่ายที่สูง ท าให้มีเวลาน าเสนอน้อย ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็น ส่วนสื่อที่มีเนื้อหา

ครอบคลุม เช่น อินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างใช้ช่องทางนี้น้อยมาก ท าให้การรับรู้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาของ

เอชไอวีทุกเรื่องโดยเฉพาะเนื้อหาของการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ 

ความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ 

ความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย  = 4.05,  

S.D.= 0.68) แบ่งเป็นความเชื่ออ านาจบุคคลอ่ืนอยู่ในระดับเชื่อปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 4.72, S.D.= 

0.86) ความเชื่ออ านาจโชคชะตา อยู่ในระดับไม่เชื่อปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.64, S.D. = 1.06) ความ

เชื่ออ านาจภายในตนอยู่ในระดับเชื่อปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 4.77, S.D. = 0.85) ขัดแย้งกับการศึกษา

ของ วริษา  เจริญเวช (2544: 69) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 

ความเชื่ออ านาจตนเองด้านสุขภาพและการรับรู้ความสามารถของตนกับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเอดส์ของ

นักรียนวัยรุ่น ซึ่งพบว่าความเชื่ออ านาจภายในตนอยู่ในระดับสูง ความเชื่ออ านาจผู้อ่ืนอยู่ในระดับสูง 
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และความเชื่ออ านาจบังเอิญอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสุรีย์  กาญจนวงศ์ (2551: 86) ได้กล่าวว่า 

ลักษณะความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพ ที่มี ความเชื่ออ านาจภายในตนและความเชื่อ

อ านาจผู้อ่ืนสูงกว่าความเชื่ออ านาจโชคชะตา ท าให้บุคคลมีลักษณะการปรับตัวสูงคือเชื่อว่าสุขภาพ

สามารถควบคุมได้จากตัวเองหรือผู้อ่ืน โดยไม่เชื่อในเคราะห์กรรมหรือโชคชะตา สามารถเผชิญกับการ

เจ็บป่วยเรื้อรังได ้

ผู้วิจัยเห็นว่า ความเชื่ออ านาจควบคุมตนเองด้านสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง ความเชื่อ

อ านาจภายในตนอยู่ในระดับเชื่อปานกลาง  ความเชื่ออ านาจบุคคลอ่ืนอยู่ในระดับเชื่อปานกลางวัยรุ่น

มีความเชื่อว่าการมีสุขภาพดีนั้นเป็นผลมาจากการกระท าของตน การแสดงออกของพฤติกรรมสุขภาพ

จะเป็นผู้ที่สนใจเอาใจใส่ต่อสุขภาพ แสวงหาความรู้เพ่ือดูแลสุขภาพและมีความเชื่อว่าการมีสุขภาพดี

หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการดูแลของแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

จึงมักมีการปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพต้องให้

ค าแนะน าให้วัยรุ่นมีความรู้เรื่องอุปสสรคคในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเชื้อเพ่ือสร้างความเชื่อให้

วัยรุ่น 

พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุงโดยรวมอยู่ในระดับ

พฤติกรรมดี ร้อยละ 66.50  สอดคล้องกับการศึกษาของวรวรรษ  วิไลเบญจวรรณ (2552: 46) ซึ่งได้

ศึกษาเรื่อง ความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่ามีพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในระดับสูง ร้อยละ 52.54 แต่

ขัดแย้งกับการศึกษาของ สุมณฑา สร้อยน้ า และสุมาลี  วงศ์สุรเศรษฐ์ (2551: 42) ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนบ้านหนองใยบัว อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่าพฤติกรรมการปฏิบัติ

เพ่ือป้องกันโรคเอดส์ในระดับน้อย ร้อยละ 88.1 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

1.1 ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ควรส่งเสริมสถาน
บริการสาธารณสุขในการให้ความรู้เรื่องเอดส์ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา เน้นการเลือกซื้อถุงยางอนามัย 
การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง  และอาการข้างเคียงท่ีเกิดอาจจะเกิดขึ้นได้ของผู้ใช้ถุงยางอนามัย 
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1.2 ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ควรมีการส่งเสริม
ให้การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องเอดส์ผ่านสื่อด้านโทรทัศน์ และเนื้อหาครอบคลุม 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีครั้งต่อไปควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัย

เชิงทดลอง 
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แนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก  

ชุมชนบ้านใหม่ตะพังทอง เทศบาลต้าบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 

Guidelines of solid waste management with community participation in 

Historical Heritage attraction, Ban-mai-tra-pang-thong community, 

Muangkao municipality, Sukhothai Province 

วสมล เทียมถนอม1 ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา2 และเจษฎา มิ่งฉาย3 

               

บทคัดย่อ 

 

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มรดกโลก ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเลือกพ้ืนที่

การวิจัยแบบเจาะจง คือ ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง กลุ่มประชากรเป็นตัวแทนครัวเรือน จ านวน 296 

ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม และแนวทางการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลจากการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการขยะโดยใช้แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเป็น

กลไกในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มรดกโลก 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงาน

และชุมชนอ่ืนในการจัดการขยะแบบผสมผสาน และ 3) การรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน ใน

รูปแบบต่างๆ และ 4) การขยายเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

มรดกโลก 

ค้าส้าคัญ : การจัดการขยะ การมีส่วนร่วม มรดกโลก สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 

 

             The objective of this research was to find out the guidelines of participation 

of the community a waste management in historical heritage attraction using 

Participatory Action Research (PAR) and purposive sampling was Ban-mai-tra-pang-

thong community with the population were 296 households. Data Collection was 

questionnaires and the group discussion using descriptive statistics and qualitative 

analysis with content analysis. The results showed that: The guidelines of waste 

management using Triangle that Moves the Mountain techniques, there is a driving 

mechanism in participation of civil society via Sufficiency Economy Philosophy were 

1) Conservation Natural Resources and Environmental in the World Heritage Site. 2) 

Collaboration with other agencies and communities to enhance learning on the solid 

waste management. 3) The campaign to reduce solid waste in the community in 

various formats and 4) network expansion of natural resources and environment in 

the world heritage area.  

 

Keywords : Waste management, Participation, the world heritage, Triangle that Moves the 

Mountain, Sufficiency Economy Philosophy 

บทน้า 

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกซึ่งเป็นสถานที่ที่องค์การ

การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติคัดเลือกเป็นสถานที่ส าคัญทางวัฒนธรรม 

หรือธรรมชาติ โดยมีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างรัฐภาคีในการยอมรับและ

ให้ความร่วมมือในการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือการคุ้มครองและอนุรักษ์แหล่ง “มรดกโลก” (กระทรวง

วัฒนธรรม, 2557) แต่ปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนี้คือปัญหาขยะได้ส่งผลกระทบต่อทัศนีย์ภาพและ

สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจ าเป็นจะต้องอาศัย
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ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การจัดการ การพัฒนาทุก

ด้าน รวมถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ถือได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะให้

การพัฒนาแหล่งมรดกโลกเป็นไปแบบยั่งยืน (Mingming Su, & Bin Li, 2011, pp. 293-297) การ

พัฒนาส่วนใหญ่มองไปที่สถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ แต่ขาดมุมมองของ

คนในท้องถิ่น จิตใจของผู้คนที่อาศัยอยู่รายรอบแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกยังไม่ได้รับความสนใจ 

(Takamitsu Jimura, 2011, pp. 288-296) ปัญหาขยะและการจัดการขยะที่ส าคัญเกิดจาก

ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งแต่การลดปริมาณการทิ้งขยะ การรวบรวมการจัดเก็บ 

การขนถ่าย และการก าจัดในขั้นตอนสุดท้าย ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย

ของประชาชน เพราะขยะเป็นแหล่งเพาะพันธ์และแพร่ระบาดของแมลงและสัตว์น าโรค ก่อให้เกิด

มลพิษอากาศ มลพิษน้ าจากการชะล้าง ท าลายทัศนียภาพและความสวยงามของพ้ืนที่ สร้างความ

เสื่อมโทรมของชุมชนใกล้เคียง (เทศบาลเมืองทุ่งสง, 2555) 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มรดกโลกร่วมกับอุทยาน

ประวัติศาสตร์ที่ก าแพงเพชรและศรีสัชนาลัย ภายใต้ชื่อว่า “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมือง

บริวาร” ซ่ึงต่อมาคณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กรมศิลปกร. 

ส านักศิลปกรที่ 6 จังหวัดสุโขทัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555, น.3-7) ปัจจุบันเทศบาล

ต าบลเมืองเก่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบโดยมีพ้ืนที่ประมาณ 13.817 ตาราง

กิโลเมตร มีจ านวนประชากร 7,438 คน จ านวนครัวเรือน 2,476 ครัวเรือน ได้แบ่งชุมชนออกเป็น 12 

ชุมชน  

 ปริมาณขยะในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า ประมาณวันละ 5 ตันต่อวัน การเก็บขนขยะของ

เทศบาลจะเก็บได้ไม่หมดในแต่ละวัน ท าให้มีขยะตกค้างอยู่ประมาณ 2 ตันต่อวัน  ถ้าหากเป็นช่วง

เทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ ปริมาณขยะจะเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 22 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นผลจากการจัด

กิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ประกอบกับชุมชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้สิ่งของใน

ชีวิตประจ าวันที่เป็นวัสดุย่อยสลายยาก ได้แก่ พลาสติกและโฟมแทนการใช้วัสดุธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 

ส่งผลให้เกิดขยะในครัวเรือนและชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาขยะน้อย 
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ขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ บทบาทในขาดเก็บขยะจึงเป็นหน้าที่ของเทศบาลเป็นหลัก 

(เทศบาลต าบลเมืองเก่า, 2557, น.1) 

จากการประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ศักยภาพของชุมชนบ้านใหม่ตะพังทอง เทศบาลต าบล

เมืองเก่า สภาพปัญหาขยะในชุมชนซึ่งมีปริมาณขยะ 586 กิโลกรัมต่อวัน และการวิเคราะห์ร่วมกัน

ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน และเทศบาลต าบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 

ได้มีข้อคิดเห็นร่วมกันว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะ จึงเกิดแนวคิด

ร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากจุดเล็ก ๆ ในครัวเรือน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ภาคส่วน 

ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และทักษะการปฏิบัติของประชาชนเอง อันจะส่งผลให้สามารถ

แก้ไขปัญหาขยะได้ ภายใต้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือให้เกิดความพอเพียง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขความรู้ คู่คุณธรรม เพ่ือน าไปสู่

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิตของชุมชนให้สามารถดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยชุมชนไดอ้ย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการขยะของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก 

จังหวัดสุโขทัย 

 2. เพ่ือหาแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก 

จังหวัดสุโขทัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

มรดกโลก จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อหาในการศึกษา ภายใต้หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก กระตุ้นการสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงปัญหา
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ขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือปรับแนวคิดการจัดการขยะในครัวเรือน โดยใช้หลักการลดปริมาณ

ขยะ (3Rs) คือ จากแหล่งก าเนิด (Reduce) การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และการหลีกเลี่ยงการใช้

วัสดุที่ท าลายยาก (Reject) ให้เหลือขยะก่อนการก าจัดทิ้งขั้นสุดท้าย (Final Disposal)  โดยการสนับสนุน

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) เรื่องการจัดการขยะภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชน 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

2.1 ผู้ร่วมวิจัย (Participants) คือ ตัวแทนครัวเรือน วัดตระพังทอง โรงเรียนอนุบาล

การกุศลวัดตระพังทอง ตลาดสด ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 296 

ครัวเรือน 

2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นทีมวิจัยในพ้ืนที่ ได้แก่ คณะกรรมการ

ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กลุ่มอาชีพรับซื้อของเก่า กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาและสังคโลก 

ชมรมที่พักอาศัย มัคคุเทศก์น าเที่ยว เจ้าหน้าที่ต ารวจ คณะสงฆ์วัดตระพังทอง คณะกรรมการ

ไวยาวัจกร โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง คณะกรรมการตลาดสดวัดตระพังทอง สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลเมืองเก่า เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงคน

เมืองเก่า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลต าบลเมืองเก่า รวมจ านวน 567 คน โดยใช้วิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive selection) ตามหลักเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนด ได้จ านวนผู้เกี่ยวข้องส าหรับการ

วิจัย 50 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน 9 คน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 8 คน กลุ่ม

อาชีพรับซื้อของเก่า 1 คน อาชีพเครื่องปั้นดินเผาและสังคโลก 1 คน ชมรมที่พักอาศัย มัคคุเทศก์น า

เที่ยว 1 คน เจ้าหน้าที่ต ารวจ 1 คน คณะสงฆ์วัดตระพังทอง 2 รูป คณะกรรมการไวยาวัจกร 2 คน 

โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง 1 คน คณะกรรมการตลาดสดวัดตระพังทอง 1 คน สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลเมืองเก่า 1 คน เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 2 คน เจ้าหน้าที่สถานี

วิทยุกระจายเสียงคนเมืองเก่า 1 คน คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลต าบลเมืองเก่า 19 คน 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทองในอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัยแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดสุโขทัย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การด าเนินงานวิจัยตามแนวทางสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการท างานร่วมกันสามภาคส่วนคือ ภาคประชาสังคม ประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในชุมชน ภาควิชาการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคราชการ

คือตัวแทนของเทศบาลต าบลเมืองเก่าร่วมคิดในการก าหนดแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกเทศบาลต าบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) เก็บข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยก าหนดระยะการวิจัยออกเป็น 
2 ระยะ ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการขยะของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก 
จังหวัดสุโขทัย โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมทีมวิจัย ผู้วิจัยสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชน เพ่ือแสวงหา
และจัดตั้งทีมวิจัย และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เตรียมความพร้อมทีมวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปัญหาขยะ และการจัดการขยะของชุมชน โดยผู้วิจัยศึกษา
ข้อมูลบริบทชุมชนบ้านใหม่ตระพังทองแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก สภาพปัญหาขยะ และการจัดการ
ขยะในชุมชนบ้านใหม่ตระพังทองแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกโดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การเลือกพื้นที่วิจัย ผู้วิจัยใช้พ้ืนที่ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ในการวิจัย โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 การก้าหนดผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ร่วมวิจัย (Participants) ซึ่งเป็น
ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย จ านวนทั้งหมด 296 
ครัวเรือน โดยมีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมด 567 คน ผู้วิจัยเลือกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยก าหนดคุณสมบัติเพ่ือเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย และใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กลุ่มอาชีพรับซื้อของ
เก่า กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาและสังคโลก ชมรมที่พักอาศัย มัคคุเทศก์น าเที่ยว เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
คณะสงฆ์วัดตระพังทอง คณะกรรมการไวยาวัจกร โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง 
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คณะกรรมการตลาดสดวัดตระพังทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมื องเก่า เจ้าหน้าที่ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองเก่า คณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาลต าบลเมืองเก่า ได้ผู้เข้าร่วมเป็นทีมวิจัยจ านวน 50 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม คือ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ จากตัวแทนครัวเรือนในชุมชนบ้านใหม่ตะพังทอง ครัวเรือนละ 1 คน จากครัวเรือนทั้งหมด 296 
ครัวเรือน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 242 คน คิดเป็นร้อยละ 81.75 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการจัดเวทีการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ร่วมกับการใช้แบบบันทึกภาคสนาม จ านวน 50 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือจัดหมวดหมู่เนื้อหา น ามา

สังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมและประเด็นหลัก แล้วอธิบายเนื้อหา สรุปผลเพ่ือน ามาจัดท าแผนงาน 

โครงการในการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

มรดกโลก จังหวัดสุโขทัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับความพอเพียง ความมีเหตุผลมี

ภูมิคุ้มกัน ภายใต้ เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม แล้วน ามาวิ เคราะห์ความเชื่อมโยง ( Pattern 

Construction) เพ่ืออธิบายข้อค้นพบหรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน 

 ระยะที่ 2 การหาแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนฯให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และ
คิดค้นหาแนวทางในการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแนวทางในการ
จัดการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการจัดการขยะ โดย
ท าการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาขยะ การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และวางแผน
แก้ไขปัญหาขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 2  การวางแผนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้มีส่วนได้
เสียประกอบด้วย ผู้วิจัยและทีมวิจัย 50 คน โดยใช้การวิเคราะห์เพ่ือท าแผนแบบรู้เขารู้เรา (SWOT 
Analysis) ด้วยกระบวนการเอ-ไอ-ซี (Appreciation Influence Control: A-I-C)  การประชุมเพ่ือ
สร้างอนาคตร่วมกัน (Future Search Conference: FSC) โดยใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
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มรรค) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการประชุมกลุ่มระดมสมอง เพ่ือจัดท าแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มรดกโลก จังหวัดสุโขทัย 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวกับความพอเพียง ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไข
ความรู้คู่คุณธรรมปัญหาขยะและการจัดการขยะให้เป็นโครงการและกิจกรรมที่จะสามารถปฏิบัติได้
จริงในชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผู้วิจัยได้
จัดประชุมเพ่ือน าเสนอแผนงานโครงการและกิจกรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะโดย
ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเทคนิคสามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขา ด้านกระบวนการวิจัย ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และ
ด้านอ่ืนๆ จ านวน 50 คน ใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive selection) เพ่ือให้ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึนใช้เวลาจัดประชุม 1 ครั้ง 
 

ผลการวิจัย  

ระยะที่ 1 สภาพปัญหาและการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก 

 บริบทพื้นที่วิจัย ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทองเป็นชุมชนที่อยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัยเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลก ท าเครื่องปั้นดินเผาเคลือบที่ท าด้วยมือ นับเป็นหัตถกรรมเชิง

ศิลปะที่ทรงคุณค่า สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่เพียงแต่อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชม สร้าง

รายได้ที่ดีให้แก่ชุมชน อีกท้ังยังมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่และขนาดเล็กซึ่งเป็นประติมากรรมที่

รวมเอาช่างสิบหมู่ไว้แทบทุกแขนง ทั้งช่างปั้น ช่างหล่อหรือช่างเททอง ช่างขัด และช่างลงรักปิดทอง 

และมีงานแกะสลักไม้เป็นพระพุทธรูป เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มรดกโลกที่ชุมชนจะต้อง

ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือที่จะให้ชุมชนฯอยู่อย่าง

เป็นมิตรกับมรดกโลกแห่งนี้ 

 สภาพปัญหาขยะ 

 จากการส ารวจสภาพปัญหาขยะในชุมชนบ้านใหม่ตะพังทอง พบว่า มีปริมาณขยะต่อวัน 

586 กิโลกรัม แยกเป็นเป็นขยะอินทรีย์ 277 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 47.27  ขยะรีไซเคิล 137 

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 23.38 ขยะทั่วไปและขยะอันตราย 172 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 29.35 ของ

ปริมาณขยะต่อวัน วิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการผลิตสิ่งของที่เป็นสินค้าจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว 
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นอกจากนี้การใช้สิ่งของในชีวิตประจ าวันของประชาชนเริ่มเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง

เทศกาลต่าง ๆ เช่นงานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานประเพณีทางศาสนาต่าง ๆ จึงเป็นผลท าให้เกิด

ขยะในครัวเรือนและในชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปริมาณขยะท่ีเกิดในแต่ละวันเกิดจากคนในชุมชนเอง

เป็นส่วนใหญ่ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนไม่ได้ท าให้เกิดขยะเท่ากับคนในชุมชน 

 ความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะ  ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเภทของขยะ พฤติกรรม

ในการคัดแยกขยะอยู่ในระดับน้อย แหล่งก าเนิดขยะส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือนและ

สถานประกอบการต่าง ๆ ในชุมชน พฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมีผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ด้าน

ความตระหนักรูถ้ึงความเป็นเหตุเป็นผลว่าผู้ท าให้เกิดขยะจะต้องเป็นผู้ก าจัดขยะเองชุมชนเห็นด้วยกับ

แนวคิดนี้น้อยมาก โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเทศบาลควรที่จะต้องจัดการเองทั้งหมด ส่วน

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุก ๆ 

คน ชุมชนมีความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย พฤติกรรมในการก่อให้เกิดขยะประเภทใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัชพืช 

ก าจัดโดยวิธีการเผาในครัวเรือนมีจ านวนมากที่เผาขยะในครัวเรือนมีโฟมและถุงพลาสติกเผารวมไป

ด้วยส่งผลต่อมลภาวะอากาศในชุมชนอย่างมาก ด้านพฤติกรรมในการก่อให้เกิดขยะประเภทโฟม และ

ถุงพลาสติกในครัวเรือนเมื่อเทียบกับขยะประเภทอ่ืนๆ โดยรวมแล้ว ทุกครัวเรือนใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท

โฟมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจ าวันของแต่ละครัวเรือน และในการจัดงานประเพณี งานเทศกาลต่าง ๆ สิ่ง

ที่คาดหวังของชุมชนคือต้องการให้เทศบาลได้ดูแลความสะอาดในรอบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยชองตนเอง 

และทัศนคติที่มองเรื่องของขยะไม่ใช่เรื่องของตนเอง เป็นเรื่องที่เทศบาลควรที่จะเป็นผู้ด าเนินการ

ทั้งหมด  

 การจัดการขยะ ในการจัดการเก็บขนขยะของเทศบาลในชุมชน ประชาชนมีความเห็นว่ามี

ขยะตกค้างมาก ประชาชนจะน าขยะในครัวเรือนทิ้งถังรวมของเทศบาล เพ่ือให้รถขนขยะไปทิ้งบ่อขยะ

เป็นที่สาธารณประโยชน์ประเภทเทกองกับพ้ืน (Open Dump) ส าหรับการเก็บขยะของเทศบาลจะ

ออกเก็บขยะในชุมชนแบบวันเว้นวันเนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณจัดหารถเก็บขนขยะ 

และเจ้าหน้าที ่โดยการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนน าขยะมาท้ิงในถังขยะรวมของเทศบาลเฉพาะวันที่มีรถ

เก็บขยะเข้าไปในชุมชน วันไหนไม่ได้เข้าจัดเก็บจะเกิดมีขยะตกค้างในชุมชน แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ 
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ประชาชนยังน าขยะในครัวเรือนไปทิ้งถังรวมในของเทศบาลในวันที่ไม่มีรถเข้าไปเก็บขยะท าให้เกิด

กลิ่นเหม็น แหล่งสะสมแมลงวัน หนู แมลงสาบ เชื้อโรค ขยะปลิว และเกิดมลพิษทางอากาศ 

 ระยะที่ 2 การก้าหนดแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนให้เหมาะสมกับ

พื้นที่ 

 ทีมวิจัยไดน้ าข้อค้นพบเกี่ยวกับสภาพปัญหาขยะและการจัดการขยะชุมชน ให้ทีมวิจัย 50 คน 

ได้รับทราบข้อมูลบริบทแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก บริบทชุมชน สภาพปัญหาขยะ การจัดการขยะใน

ชุมชนปัจจุบัน และร่วมกันหาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่ง

ท่องเที่ยวมรดกโลกและ ผลที่ได้คือแนวทางในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่ง

ท่องเที่ยวมรดกโลก มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1) การสร้างการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาขยะและจัดการขยะชุมชน โดยการให้

ความรู้ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานของปัญหาขยะ สาตุของการเกิดขยะ และผลกระทบที่เกิดจากปัญหา

ขยะ โดยมีวัตถุประสงเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ ความตระหนักของชุมชนในการจัดการ

ขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 2) การสร้างความตระหนักและเจตคติวิกฤติสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยการสร้างความรู้ 

จิตส านึกและความตระหนักรู้ให้กับชุมชนถึงวิกฤติสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เกิดจากขยะ  โดยใช้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ความมีภูมิคุ้มกัน 

 3) การให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ชุมชนอยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้

ชุมชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขยะ 

2. การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ในระดับชุมชนในเรื่องต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะ ด้วยกระบวนการจัดการขยะแบบผสมผสาน มีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณ

ขยะ ณ แหล่งก าเนิดขยะ ได้แก่ ครัวเรือนต่าง ๆ ในชุมชน 

3 การรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1) การคัดแยก

ขยะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดการเปลี่ยนวิธีคิดจากการบริโภคแบบเดิม คือการใช้สินค้า
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และบริการบ าบัดความต้องการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจหรือความสุข มาสู่วิธีคิดการบริโภคตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ยุทธศาสตร์ของ 3Rs สร้างมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอย R 1 

(Reduce) การน ากลับไปใช้ใหม่ R 2 (Reuse) และการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีส่วนประกอบของขยะ

ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมการใช้วัสดุที่ท าลายยาก R 3 (Reject) 2) การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพจากขยะ

อินทรีย์ในครัวเรือน 3) การท าปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ วัชพืช 4) การเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกข้าว

อินทรีย์จากปุ๋ยชีวภาพ และปลูกพืชผักสวนครัว 

 4) การสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการ

ขยายผลงานการท ากิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและ

ชุมชนมีรูปแบบในการจัดการขยะได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ปัญหาขยะของชุมชนบ้านใหม่ตะพังทองเกิดจากประชาชนในชุมชนเองเป็นส่วนใหญ่

เนื่องจากมีการใช้วัสดุสิ่งของในชีวิตที่เป็นวัสดุย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก และโฟม ชุมชนมีความรู้

ความเข้าใจต่อปัญหาขยะในระดับน้อย นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะโดยวิธีการคัด

แยกขยะที่แหล่งก าเนินยังน้อยอยู่ บทบาทในการก าจัดขยะจึงเป็นหน้าที่ของเทศบาลเป็นหลัก 

หลังจากที่ทีมวิจัยชุมชนได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แนวคิด

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาผลที่ได้คือแนวทางในการจัดการขยะที่เหมาะสม 4 แนวทางคือ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรณรงค์ลดปริมาณขยะ และการ

สร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 

อภิปรายผล 
แนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกเทศบาลต าบล

เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย โดยใช้เทคนิคสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในการขับเคลื่อนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับความพอเพียง ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่
คุณธรรม ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมจะแสดงออกมาในมิติทางเศรษฐกิจคือประชาชนจะเกิดการ
บริโภคอย่างพอประมาณและมีเหตุมีผล มิติทางสังคมจะส่งผลให้สังคมในชุมชนไม่มีปัญหาขยะจนมี
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ผลกระทบจากปัญหาขยะ มิติทางสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้ชุมชนมีความรู้สึกร่วมกันรับผิดชอบต่อการ
จัดการขยะร่วมกัน และมิติทางด้านวัฒนธรรมจะส่งผลให้เกิดแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนในแหล่งท่องเทียวมรดกโลก ซึ่งมีแนวทางที่ส าคัญคือ 1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ในระดับชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะ ด้วยกระบวนการจัดการขยะ
แบบผสมผสาน  3) การรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน  ด้วยการคัดแยกขยะตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และ4) การขยายเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการสร้างแนวทางสู่การปฏิบัติ จะส่งผล
ให้เกิดความส าเร็จในการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (ดวงสมร ฟักสังข์, 
2555) ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชนเขตดุสิต
ของกรุงเทพมหานคร พบว่าหัวหน้าครัวเรือนมีการปฏิบัติของการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนโดย
การการลดปริมาณขยะ (Reduce) การน าวัสดุกลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และการหลีกเลี่ยงวัสดุที่ย่อย
สลายยาก (Reject) นอกจากนี้ยังพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และ
ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับการน าหลักการ  3R มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยของครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  การจัดการขยะตามหลักการ 5R มี
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานในการลดปริมาณขยะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ (สมาน กาบมาลา, 2555) ที่ศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่าหลังการด าเนินโครงการชุมชนมี
ความสะอาดขึ้น ชี้ให้เห็นความส าคัญของการณรงค์เพ่ือการจัดการขยะมีความส าเร็จและสามารถเป็น
โครงการน าร่องของชุมชนอื่น ๆ ได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอจากการวิจัย 

 1) ควรส่งเสริมให้มีการน าแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้ในพ้ืนที่จริงเพื่อจะได้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของแนวทาง 

 2) หน่วยงานที่จะน าแนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนไปใช้ ควร

ปลูกฝังความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม 

คุณธรรม และพฤติกรรมที่ถูกต้อง 
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 3) ควรสร้างรากฐานให้ชุมชนมีความพร้อมและเข้มแข็งรองรับสภาพความเปลี่ยนแปลง

อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเน้นย้ าหลักการของการพ่ึงพาตนเอง ประชาชนพออยู่พอกิน โดยไม่ผูกติด

กับต าราวิชาการ เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของคนไทย 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) ควรส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนร่วมกับการออกเป็นกฎหมาย

หรือเทศบัญญัติ โดยมีมาตรการลงโทษตามกฎหมายหรือเทศบัญญัติท้องถิ่น 

 2) ควรสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือให้มีการจัดการขยะ

แบบครบวงจร ด้วยกระบวนการจัดการขยะแบบผสมผสาน มีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณขยะ ณ 

แหล่งก าเนิดขยะ 

 3) ควรสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนร่วมกันลดปริมาณขยะที่ต้นทาง 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องเป็นผู้รับในการจัดการขยะตามปริมาณขยะที่ตนเป็นผู้ท าให้

เกิดขยะในชุมชน 
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การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 
Design and Construction of Equipment for Measurement of  

Dry Rubber Content  
พงษ์พันธ์ ราชภักดี1 เดี่ยว สายจันทร์2 และสุธาพร เกตุพันธ์3 

 

บทคัดย่อ 
 

        ราคาซื้อขายน้้ายางสดขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้ายางสด (Dry Rubber Content, 

DRC) ซึ่งวิธีตรวจสอบค่า DRC นั้นต้องใช้วิธีการทางเคมีและต้องท้าการอบแห้งในตู้อบเป็นเวลานาน 

ไม่สามารถซื้อขายกันได้ภายใน 1 วัน เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งอาจมีความแปรปรวนตั้งแต่ 25 - 45 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราจะต้องน้าน้้ายางพาราไปขายยังจุดรับซื้อเพ่ือหาค่า

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง เกษตรกรจะไม่ทราบค่าค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่ถูกต้อง งานวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้้ายางสด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

ในการควบคุมการท้างานและทดสอบการท้างานของอุปกรณ์วัดค่าวัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้้า

ยางสด  ด้วยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของค่ากระแสไฟฟ้าในน้้ายางพารา ผลการทดลองพบว่า      

ค่ากระแสไฟฟ้าของน้้ายางมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงผกผันกับปริมาณ DRC และการทดลองวัดค่า

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้้ายางสด มีความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน  ± 2 เปอร์เซ็นต์และมีความ

รวดเร็วในการวัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้้ายางพารากว่าการใช้ไมโครเวฟและการอบแห้งใน

ห้องปฎิบัติการ ตอบสนองความต้องการของชาวสวนยางเป็นอย่างดี 

ค้าส้าคัญ : อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 

 
 
 
 
 
 
 
1,2,3 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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Abstract 
 

Dry rubber content (DRC), the ratio of mass of rubber content to the total 
mass of latex, is the key parameter to determine the price for field latex’s market. 
Determining of the DRC involves chemical methods and hot-air-oven gravimetric 
analysis, which are time consuming and laborious. In general, rubber content varies 
between approximately 25-45 percentages. At present, para rubber latex is usually 
checked at selling point to determine the selling price. The research aimed to 
construct equipment for measurement of dry rubber content. The micro controller 
was utilized in controlling and creating the operation of para rubber latex is to 
develop a electrical current -independent model to predict DRC.  It was found that 
inverse linear relationship between dry rubber content against electrical current was 
obtained. The results shows 2 percentages error. Inaddition the results showed the 
rapidness and fairness to the farmers. 

 
Keywords : Equipment for Measurement of Dry Rubber Content  

 
บทน้า 
  ยางพาราเป็นพืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศ
ผู้ผลิตและส่งออกน้้ายางข้นอันดับหนึ่งของโลก ปี พ.ศ. 2555 พ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราในประเทศไทย
ประมาณ 18 ล้านตัน สามารถส่งออกยางธรรมชาติ 3.1 ล้านตัน (สมาคมยางพาราไทย, 2555) 
ผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรผลิตได้จะอยู่ในรูปน้้ายางสด เกษตรกรจะขายยางทั้งในรูปของน้้ายางสด
หรืออาจแปรรูปเบื้องต้นก่อนจ้าหน่าย เช่น น้้ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง เป็นต้น ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ทางการตลาดและความพร้อมทางเทคโนโลยีของเกษตรกร การซื้อขายน้้ายางสดขึ้นอยู่กับค่าปริมาณ
เนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content, DRC) ในน้้ายางเป็นส้าคัญ ราคาน้้ายางสดมีมูลค่าสูงและ
เปลี่ยนแปลงราคาทุกวัน ดังนั้นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการวัด DRC ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ทางด้านธุรกิจซื้อขายน้้ายางสด ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้ายางสด (DRC) เป็นดัชนีชี้วัดในการซื้อขาย
น้้ายางสดจากต้นยางพาราปริมาณเนื้อยางในน้้ายางธรรมชาติอาจมีความแปรปรวนตั้งแต่  25 - 45 
เปอร์เซ็นต์ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) วิธีตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง เช่น วิธี
มาตรฐานในห้องปฏิบัติการ พ่อค้ามักน้าน้้ายางสดจากเกษตรกรไปตรวจสอบและจ่ายเงินให้เกษตรกร
ในวันถัดไป เนื่องจากการซื้อขายด้วยวิธีนี้ใช้เวลานานในการตรวจสอบท้าให้ต้องอาศัยความเชื่อใจเป็น



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

988 
 

หลัก นอกจากนี้ยังมีวิธีการอ่ืน ๆ ในการหาปริมาณเนื้อยางแห้ง ได้แก่วิธีตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง
ด้วย “เมโทรแลค” (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556) ซึ่งต้องผสมน้้าก่อนการวัดและอ่าน
ผลด้วยสายตามนุษย์ ท้าให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อน อีกทั้งเป็นการท้างานที่ไม่ต่อเนื่อง เมื่อใช้เมโทรแลค
แล้วต้องท้าการล้างเมโทรแลคก่อนท้าการวัดในตัวอย่างต่อไป วิธีตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางโดยการ
ระเหยน้้าด้วยไมโครเวฟ (นุชนาฎ สุชาติพงษ์, 2553) เป็นวิธีที่ได้ผลคลาดเคลื่อนเนื่องจากความไม่
สม่้าเสมอในการให้พลังงานของไมโครเวฟ และไม่สามารถระเหยน้้าจากน้้ายางสดได้หมดหรือเกิดการ
เปลี่ยนสภาพของน้้ายางสด 

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิด เพ่ือศึกษาการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้้ายาง 
โดยใช้การหาค่าความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าในน้้ายางเปรียบเทียบกับค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 
เพ่ือออกแบบและพัฒนาเป็นเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งแบบแสดงค่าอัตโนมัติที่มีความ
ถูกต้องสามารถใช้งานง่าย และประหยัด เพ่ือเป็นแนวทางใหม่ที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้รับซื้อและเกษตรกร
ชาวสวนยางที่เป็นผู้ขาย ทั้งนี้เพ่ือเป็นเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรสวนยาง และเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ระดับพ้ืนฐาน  

 

       

     ภาพที่ 1 การหาค่า % DRC ด้วยไมโครเวฟตามจุดรับซื้อขายน้้ายางพาราสด 

       
 

ภาพที่ 2 การหาค่า % DRC ด้วยเมโทรแลค  
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วิธีการวิจัย 
          การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์น้้ายางแห้งในน้้ายางสดโดยใช้ค่า

ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าในน้้ายางพาราเปรียบเทียบกับค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง  มีขั้นตอนการ

ด้าเนินงานวิจัยดังนี้  

 1) การศึกษาความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าในน้้ายางพารากับค่าปริมาณเนื้อยางแห้ง

ในน้้ายางพารา 

การศึกษาค่าความสัมพันธ์ของค่ากระแสไฟฟ้าในน้้ายางสดที่จุดรับซื้อน้้ายางสดกับค่า
ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้ายางในห้องทดลองขององค์การสวนยางนาบอน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง    
จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าในน้้ายางพาราสดกับค่า
ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้ายาง และน้าไปใช้ในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดค่าปริมาณเนื้อยางแห้ง
ในน้้ายางพารา 

 

 

   
 

ภาพที่ 3 อุปกรณ์วัดค่ากระแสไฟฟ้าในน้้ายางพาราสดที่สร้างขึ้น 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

990 
 

   
 

ภาพที ่4 การวัดค่ากระไฟฟ้าน้้ายางพาราสดตามจุดรับซื้อน้้ายางในชุมชน 
 

2) การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้้ายางพาราสด 
          การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้้ายางสด จากค่าความ
สัมพันธฺของค่ากระแสไฟฟ้าและค่าค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้้ายางสด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการควบคุมการท้างาน ประกอบด้วยส่วนประกอบส้าคัญ คือ  ชุดวัดค่ากระแสไฟฟ้าท้าหน้าที่วัดค่า
กระแสไฟฟ้าในน้้ายางพารา  ชุดประมวลผลใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แปลงค่าจากค่ากระแสไฟฟ้าเป็น
ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งและชุดแสดงผลท้าหน้าที่แสดงค่าค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่วัดค่าได้ 
 

 
 

ภาพที่ 5 การออกแบบอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 
 

Microcontroller  Processing 
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LED (Show status 
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ภาพที่ 6 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่ออกแบบและสร้างขึ้น 
 
3) การศึกษาทดลองใช้งานอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้้ายางสด 
     การศึกษาทดลองใช้งานอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่ออกแบบและสร้างขึ้น

เปรียบเทียบกับค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในห้องทดลองขององค์การสวนยางนาบอน ต.ช้างกลาง    
อ. ช้างกลาง  จ. นครศรีธรรมราช 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ากับค่าปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้า

ยางพารา 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ากับค่าปริมาณเนื้อยางแห้ง 
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     จากผลการทดลองในภาพที่  7 การศึกษาค่าความสัมพันธ์ของค่ากระแสไฟฟ้าในน้้า
ยางสดที่จุดรับซื้อน้้ายางสด กับค่าปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้ายางในห้องทดลองขององค์การสวนยาง   
นาบอน  ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช ผลทดลองพบว่าค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางมีค่า
ระหว่าง  29–41 %  มีค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดในน้้ายางสดเท่ากับ  24.7 mA มีค่าเปอร์เซ็นต์
เนื้อยางแห้งเท่ากับ 29 %  และมีค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าต่้าสุดในน้้ายางสดเท่ากับ 2 mA  อยู่ในช่วง
ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเท่ากับ  41%  หรือค่ากระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับค่า
เปอร์เซ็นต์เนื้อยาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิดุลย์ แก้วกับทอง (2550) เมื่อค่ากระแสไฟฟ้าในน้้า
ยางสดมีค่ามากจะท้าให้มีค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งมีค่าน้อยและค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าน้อยจะท้าให้มี
ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งมีค่ามาก   
 

     
 

ภาพที่ 8 การวัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในห้องทดลองขององค์การสวนยางนาบอน  
 

2) ผลการทดลองใช้งานอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้้ายางสดที่สร้างขึ้น 
 

  
 

ภาพที่ 9 การทดลองใช้งานอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 
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ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 
 

        จากภาพที่  10  ผลจากการทดลองใช้งานพบว่าค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่ได้จากการวัดค่า
ด้วยอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่สร้างขึ้น เปรียบเทียบกับการหาค่าด้วยการอบแห้งในห้อง
ทดสอบและการใช้ไมโครเวฟ (ท่ีจุดรับซื้อน้้ายาง) มีความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน  ± 2 เปอร์เซ็นต ์

สรุปผลการวิจัย 
     การศึกษาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางพาราจากการวัดค่า

กระแสไฟฟ้าในน้้ายางพาราพบว่ามีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง นั้นคือเมื่อ
ค่ากระแสไฟฟ้าในน้้ายางสดมีค่ามากจะท้าให้มีค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งมีค่าน้อย เนื่องจากในน้้ายาง
สดมีน้้าอยู่มากท้าให้สามารถน้าไฟฟ้าได้ดี และค่ากระแสไฟฟ้าในน้้ายางสดมีค่าน้อยจะท้าให้มีค่า
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งมีค่ามาก เนื่องจากมีน้้าอยู่น้อยท้าให้สามารถน้าไฟฟ้าได้ไม่ด ี  

ผลการทดลองใช้งาน พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่ได้จากการวัดค่าด้วยอุปกรณ์วัด
ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่ออกแบบและสร้างขึ้น พบว่ามีความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน  ± 2 
เปอร์เซ็นต ์
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยขั้นต่อไปต้องท้าการศึกษาเพ่ิมเติมในการน้าการวัดค่ากระแสไฟฟ้านอกจากการ

วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง เป็นการวัดค่าสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ในน้้ายางพารา เช่น แป้งมัน
ส้าปะหลัง  
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ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อประสิทธิภาพของผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 

The Effects of Using Social Media in Classroom with Student’s 
Academic Performance  

ญาณพัฒน์ ชูชื่น1 กฤษณ์วรา รัตนโอภาส2 ดินาถ หล าสุบ3 และสุรีรัตน์ แก้วคีรี4 

บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยถือเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สูง โดยจากการ
ส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีการใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะช่วงเวลาท างาน/เรียนตั้งแต่เวลา 08:01-16:00 น. และมีงานวิจัยที่กล่าวถึงใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อประสิทธิภาพของการเรียนในระดับอุดมศึกษา งานวิจัยนี้จึงเจาะจงการเข้าใช้ในชั้นเรียน
เพ่ือน าเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน จากกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ 
คหกรรมศาสตร์ จ านวน 95 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
ความแตกต่างจากงานวิจัยทั่วไป คือ เลือกข้อมูลการจราจรบนเครือข่ายไฟร์วอลล์มาระบุนักศึกษา
และแยกข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ก (Facebook), ยูทูบ (Youtube), อินสตาแกรม 
( Instagram) และ กูเกิล (Google) พบว่าของเชิงเวลาในการเข้าใช้งานระหว่างเรียนไม่เกินค่าเฉลี่ย 
71 นาที มีผลกระทบต่อระดับผลการเรียนน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้งานเกินเวลาอย่างน้อย 1 ระดับ แต่
เพ่ือให้การวิเคราะห์หรือการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพควรต้องใช้ปัจจัยภายนอกอ่ืนประกอบ เช่น 
ความสม่ าเสนอในการส่งงาน คุณภาพงาน และคะแนนสะสมเข้ามาประกอบ 

ค้าส้าคญั : เฟสบุ๊ก, ประสิทธิภาพของการเรียนระดับอุดมศึกษา, เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
1,2,3 อาจารย์ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เบอร์โทรศัพท์ +6674-336-949,+6686-698-7788  อีเมล ์yanapat.ch@skru.ac.th 
4  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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Abstract 
 

Currently, Social networking are increasingly being used in university. 
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) reported about 
many of desktop computer users had used social networking in their working hours 
at 08.01 - 16.00 o’clock. This research focused on the effect of social networking 
uses on student’s academic performance. We recruited a total of 95 undergraduate 
students including Tourism Industry and Food - nutrition in Songkhla Rajabhat 
University. Most of them have some basic knowledge of Information technology. The 
data is extracted from firewall log and divided into 4 sites of social networking 
including Facebook, Youtube, Instagram and Google. Result shows that student who 
uses social network more than 71 minute (average time) has 1 step grad point lower 
than others. By the way, another factors such as homework, quality of work and 
exam should be considered to gain more accurately results. 

Keywords : Facebook, Academic performance, Social network 
 

บทน้า 
โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network 

online) มีความนิยมสูงขึ้น โดยสถิติทั่วโลกมีผู้ใช้สูง และในประเทศไทยจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 
16,596 คน เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สูงถึงร้อยละ 78.2 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  และร้อยละ 59.6 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557, น. 38-
57) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยม ได้แก่ Facebook, Google+ และ Line ตามล าดับ แต่
ส าหรับสถาบันการศึกษามีการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มนักศึกษา เช่นเดียวกับ
การต้นก าเนิดจากต่างประเทศสูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ทั่วไป และมีการศึกษาในการน ามาบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอน (Michikyan, 2015, pp.226-272) พบว่าช่วยให้ผู้เรียนใกล้ชิดหรือติดตามกันง่ายขึ้น 
ในเชิงผลการเรียนผู้วิจัยให้ความคิดเห็นว่า เวลาในการเข้าใช้งานไม่มีผลกระทบที่ชัดเจน และแนะน า
ให้ดูประเภทกิจกรรมที่ท าบนอินเทอร์เน็ต โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
การวิจัยมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (Kirschner, P. A., 2010, pp.1237–1245) เลือกท าการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาจากนักศึกษาจ านวน 219 คนในมหาวิทยาลัยด้วย 
Facebook พบว่าผู้เรียนที่เวลาเข้า Facebook ท ากิจกรรมมาก มีระดับผลการเรียนต่ ากว่าผู้ที่ไม่ใช้
อย่างเห็นได้ชัด  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการน าข้อมูลของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  โดย
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เปรียบเทียบการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ เกิดขึ้นในชั้นเรียน ส าหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือศึกษาผลกระทบในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อผลคะแนน (ระดับผลการ
เรียน) ที่มีการให้ข้อสังเกตจากหลายงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในทางกลับกันเครือข่าย
สังคมออนไลน์นั้นมีแนวคิดในการน าเข้ามาบูรณาการโดยจากการวิจัยของ (Mugahed Al rahmi, W., 
2014, pp.210-221) น าเข้ามาใช้และส ารวจจากนักศึกษา 120 คน (ชาย 51 คน, หญิง 69 คน) 
พบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนพร้อมมีแนวโน้มของระดับผลการเรียนเพิ่มขึ้น  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการน าเสนอเพ่ือให้ผู้สอนสามารถทราบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
การใช้ในชั้นเรียนแบบที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนมีผลกระทบต่อระดับผลการเรียนของนักศึกษาได้มาก
น้อยเพียงใด และมีปัจจัยใดที่มาช่วยวัดปริมาณการใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ที่สร้างและพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือน าเสนอพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 
2) เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อผลคะแนน (ผลการ

เรียน) ของกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลการจราจรของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง

ระบบไฟร์วอลล์ที่มีชื่อว่า “pfsense” ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บต่าง ๆ และน าข้อมูล
การจราจรทั้งหมด พร้อมตรวจสอบกับรหัสนักศึกษาที่เข้าใช้จากระบบ Radius โดยกลุ่มนักศึกษาที่
ท าการศึกษาและน าผลคะแนน (ระดับผลการเรียน) มาประเมินผลกระทบนี้ ได้แก่ นักศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เพ่ือท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายใน
ระดับกลุ่มสาขาวิชา โดยจ านวนทั้งหมด 95 คน แยกได้ตามตารางที่ 1 ในรายวิชาที่มีคาบเรียนการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่ามีการฝึกปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2556 ภาค
เรียนที่ 2 โดยสุ่มข้อมูลการใช้งานจากจ านวน 16 สัปดาห์ตลอดภาคเรียน โดยเลือกสัปดาห์ ก่อนสอบ
กลางภาค และสัปดาห์หลังสอบกลางภาค คือวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ 20-21 มกราคม 
พ.ศ. 2557 การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มนักศึกษาที่มีความแตกต่างในส่วนของคณะและวิชาเอก
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและได้ผลวิเคราะห์ที่อิสระต่อกัน 
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ตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาผลกระทบ 

กลุ่มตัวอย่าง สาขาวิชา จ้านวนนักศึกษา เพศชาย เพศหญิง 
1 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กลุ่ม 1) 14 7 7 
2 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กลุ่ม 2) 35 3 32 
3 คหกรรมศาสตร ์ 46 8 38 

  
การน าข้อมูลจากไฟร์วอลล์มาแยกการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์มีรูปแบบข้อมูล

พ้ืนฐานตาม 

ภาพที่ 1 โดยมีข้อมูลที่ท าแถบทึบไว้ ชุดแรกคือหมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาที่ต้องท าการล็อคอิน (login) เพ่ือเข้าสู่ระบบ ส่วนที่ 2 คือหมายเลข ip address ส าหรับ
น าไปตรวจสอบหายูอาร์แอล ว่าเป็นกลุ่มของเครือข่ายสังคมออนไลน์ใด การตรวจสอบได้น าข้อมูล
จากระบบบริการ proxy เพ่ือมาเปรียบเทียบหายูอาร์แอลและหมายเลข ip address ซึ่งจากการ
ตรวจสอบผู้วิจัยเจาะจงในเว็บของ Facebook, Youtube, Google และ Instagram เป็นหลัก โดยมี
ห ม า ย เ ล ข  ip address อ้ า ง อิ ง ไ ด้ จ า ก
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ตารางที ่2 ในการค านวณหาเวลาการเข้าใช้งานของนักศึกษา 
 

Dec 16 08:22:14 172.17.30.15 pf:     172.17.101.107.1032 > 74.125.128.94.443: Flags [S], cksum 0x19a7 (correct), 
seq 2863384745, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 1,nop,nop,sackOK], length 0 
Dec 16 08:22:14 172.17.30.15 pf:     172.17.101.107.1033 > 202.28.85.59.443: Flags [S], cksum 0x0d7b (correct), 
seq 151462397, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 1,nop,nop,sackOK], length 0 
Dec 16 08:22:14 172.17.30.15 pf:     172.17.101.107.1034 > 202.28.85.59.443: Flags [S], cksum 0xcff0 (correct), 
seq 1845295760, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 1,nop,nop,sackOK], length 0 

 

ภาพที ่1 ตัวอย่างข้อมูลการจราจรจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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ตารางท่ี 2 หมายเลข ip address ของกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

เว็บเครือข่าย
สังคมออนไลน ์

ตัวอย่างยูอาร์แอล หมายเลข ip address 

Facebook http:// www.facebook.co.th 31.13.79.x 
http:// www.facebook.com 31.13.79.x, 173.252.x.x, 

69.171.x.x 

Youtube http://www.youtube.com/videoplayback 61.19.x.x, 74.125.68.x, 
74.125.135.x,173.194.127.x 

Google http://www.google.co.th/search 74.125.236.x  
Instagram http://distilleryimage7.ak.instagram.com 64.208.5.18 

 

จากส่วนที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อน าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ภาษา SQL ในการ

คัดแยกข้อมูลและจับคู่ข้อมูลการจราจรเข้ากับรหัสนักศึกษาที่เข้าใช้งาน ท าให้สามารถสรุปข้อมูล

ออกมาในรูปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อคะแนน

ของนักศึกษาแต่ละคนในหัวข้อถัดไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลของการวิจัยแบ่งออกเป็นภาพรวมระหว่างเวลาเข้าใช้งานต่อคะแนนตามภาพที่ 2  
และแยกไปตามกลุ่มของนักศึกษาในภาพที ่3 ภาพที ่4 และภาพที ่5 เนื่องจากรายวิชาและเนื้อหาของ
แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้รายละเอียดผู้วิจัยจึงขอน าเสนอในส่วนนี้ ส าหรับภาพรวมข้อมูลของ
การเข้าใช้งาน สามารถแยกระดับผลการเรียนได้จากเส้นแบ่งระดับผลการเรียนที่ก าหนดไว้ คือ A, B+, 
B, C+, C, D+, D, และ E ก าหนดให้แกนตั้งเป็นเวลาการเข้าใช้ โดยมีหน่วยเป็นนาที และแกนนอนคือ
คะแนนรวม ของนักศึกษา (เต็ม 100 คะแนน) พบว่า นักศึกษาแต่ละกลุ่มมีการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จัดล าดับได้ คือ อันดับ 1 Youtube ใช้เวลา 40-120 นาที อันดับ 2 Facebook ใช้เวลา 
20-80 นาที และมีการใช้งาน Instagram และ google ใกล้เคียงกัน ไม่เกิน 40 นาที ตัวเลขทางสถิติ
ที่ค านวณได้ คือ ค่าเฉลี่ยเวลาการเข้าใช้งาน Youtube อยู่ที่ 71 นาที มีค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่ 24 นาที 
และ Facebook ค่าเฉลี่ยเวลาเข้าใช้งานอยู่ที่ 36 นาที มีค่าเบียงเบนอยู่ที่ 15 นาที ส าหรับ 
Instagram มีเวลาเข้าใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 21 นาที  
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ภาพที ่2 จ านวนเวลาในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาต่อผลคะแนน (ผลการเรียน)  
ทั้ง 3 กลุ่ม 

เมื่อน ามาแยกพิจารณาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กลุ่ม 1) ตามตารางเรียนนักศึกษากลุ่ม

นี้มีคาบเรียนทุกวันอังคาร เวลา 12:59-16:35 น. คิดระยะเวลาทั้งหมด 215 นาที มีจ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 14 คน และมีคนที่ใช้เวลากับเครือข่ายสังคมออนไลน์สูงกว่าร้อยละ 50 ของเวลาเรียนอยู่

เพียง 2 คน ส่วนที่เหลือใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที มีค่าเฉลี่ยเวลาเข้าใช้งาน Youtube อยู่ที่ 77 นาที มี

ค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่ 31 นาที และ Facebook ค่าเฉลี่ยเวลาเข้าใช้อยู่ที่ 43 นาที มีค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่ 19 นาที 

 

ภาพที ่3 จ านวนเวลาในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาต่อผลคะแนน (ผลการเรียน)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กลุ่มที ่1) 
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นักศึกษาสาขาเดียวกันส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กลุ่ม 2) มีคาบเรียนทุกวันจันทร์ 

เวลา 08:29-12:05 น. คิดระยะเวลาทั้งหมด 216 นาที มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 35 คน พบว่าส่วน

ใหญ่ใช้บริการ Youtube ตั้งแต่ 30-100 นาที และมีการใช้ Faacebook ไม่เกิน 60 นาที ค่าเฉลี่ย

เวลาเข้าใช้งาน Youtube อยู่ที่ 73 นาที มีค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่ 15 นาที และ Facebook ค่าเฉลี่ยเวลา

เข้าใช้อยู่ที่ 36 นาที มีค่าเบียงเบนอยู่ที่ 14 นาที โดยระดับผลการเรียนใกล้เคียงกับกลุ่มที่ 1 เนื่องจาก

เป็นรายวิชาเดียวกัน และมีเนื้อหาที่ไม่แตกต่างกัน 

 

ภาพที ่4 จ านวนเวลาในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาต่อผลคะแนน (ผลการเรียน)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กลุ่มที ่2) 

กลุ่มที่ 3 นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ โดยรายวิชานี้มีคาบเรียนในวันจันทร์ เวลา 12:59-

16:35 น. มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 46 คน พบว่านักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด มีช่วงเวลาการเข้าใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่เกิน 60 นาที มีจ านวน 5 คนที่เข้าใช้งาน  Youtube สูงกว่า 90 นาที

ค่าเฉลี่ยเวลาเข้าใช้งาน Youtube อยู่ที่ 65 นาที มีค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่ 27 นาที และ Facebook 

ค่าเฉลี่ยเวลาเข้าใช้อยู่ที่ 33 นาที มีค่าเบียงเบนอยู่ที่ 14 นาที ระดับผลการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือชีวิตจะต่ ากว่า 2 กลุ่มแรก เนื่องจากมีเนื้อหาที่แตกต่างและนักศึกษาในกลุ่มนี้ โดย

ปกติมีพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย  
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ภาพที ่5 จ านวนเวลาในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาต่อผลคะแนน (ผลการเรียน)
คหกรรมศาสตร์ 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งโดยภาพรวมและแยกตามกลุ่ม ข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภทต่อคะแนนรวมของนักศึกษา
(ระดับผลการเรียน) โดยใน 2 กลุ่มแรก นักศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีปริมาณเวลาเข้าใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ใกล้เคียงกัน จึงอธิบายในเบื้องต้นได้ว่าไม่มีผลกระทบในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในห้องเรียนส าหรับรายวิชาของ 2 กลุ่มแรก เนื่องจากการเปิดใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
น าเสนอ นักศึกษาอาจเปิดในรูปแบบของโปรแกรมเบื้องหลังหรือเปิดทิ้งไว้ เพราะเว็บกลุ่มสังคม
ออนไลน์ถูกก าหนดค่าเวลาให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องดูตลอดเวลา ส าหรับในกลุ่มที่ 
3 เป็นรายวิชาที่มีความแตกต่างและมีเนื้อหาที่นักศึกษาไม่มีพ้ืนฐาน จากค่าเฉลี่ยเวลาการเข้าใช้งาน
พบว่า การเข้าใช้ Youtube ที่ 71 นาที และ Facebook ที่ 37 นาที จากระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 216 
นาที ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อการเรียน โดยเมื่อพิจารณาจากระดับผลการเรียน นักศึกษาที่ ใช้เวลากับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงค่าเบี่ยงแบนที่ 1 มีแนวโน้มระดับผลการเรียนที่ต่ ากว่า
ควรจะเป็นอยู่ที่ 1 ระดับ แต่ควรตรวจสอบปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบ เช่น ความสม่ าเสมอของการส่ง
งาน คุณภาพงาน/การบ้าน และรวมถึงการน าคะแนนสะสมเข้ามาประกอบ เพ่ือให้ได้มุมมองข้อมูลที่
ลึกกว่า โดยสามารถที่จะน ามาพยากรณ์หาแนวโน้มของคะแนนหรือระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
เพ่ือช่วยปรับปรุงและเพ่ิมผลผลิตของนักศึกษาในสาขาวิชาและหลักสูตรได ้



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1004 
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บปัจจัยผลกระทบของระดับคะแนนหรือผลการเรียน

ของนักศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากห้องเรียนเข้ามาพิจารณา และขั้นต่อไปควรท าการศึกษาหาปัจจัยที่มี
ผลในการพยากรณ์และเทคนิคที่เหมาะสมในการพยากรณ์หาระดับผลการเรียนของนักศึกษา จาก
ข้อมูลภายนอก ได้แก่ การเข้าใช้ระบบห้องเรียนเสมือน พฤติกรรมการส่งงาน รวมถึงผลการท า
แบบทดสอบย่อย เพ่ือช่วยค้นหานักศึกษาท่ีมีโอกาสได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่าที่ควรจะเป็น  

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยทั้งส่วนของเงินสนับสนุนและอุปกรณ์ส าหรับ
จัดเก็บขอ้มูล เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยนี้เป็นอย่างสูง 
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การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นระหว่างเครื่องตรวจวัดอนุภาคแบบเรียลไทม์และวิธี
วิเคราะห์เชิงน้้าหนัก 

Comparison between a Real - Time Particle Monitor and the 
Gravimetric Method for Dusts 

 

ณัฐพล วริกูล1 และอังก์ศิริ ทิพยารมณ์2 
_______________________________________ 

 

บทคัดย่อ 
 

เปรียบเทียบผลการเก็บตัวอย่างฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
ภายในอาคารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอนุภาคแบบเรียลไทม์คือเครื่องดัสแทร็ค 8530 และไซโคลน (วิธี
อ้างอิงเชิงน้้าหนัก) เพ่ือประเมินความสอดคล้องของผลการตรวจวัดที่ได้จากทั้ง 2 วิธี ในการเก็บตัวอย่าง
ได้ตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด ในสถานที่เดียวกัน โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมด 60 ครั้ง ในช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม 2558 น้าความเข้มข้นของ PM10 ที่ได้จากเครื่องดัสแทร็ค 8530 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยทุก 5 
นาที ไปวิเคราะห์หาสมการถดถอยแบบเส้นตรงโดยเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากไซโคลน ความเข้มข้น
เฉลี่ยของ PM10 ที่ได้จากไซโคลนมีการกระจายแบบปกติ และมีค่าอยู่ในช่วง 0.1–2.95 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 และ 0.65 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตามล้าดับ ส่วนความเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ยที่ได้จากเครื่องดัสแทร็ค 8530 มีการกระจายแบบปกติ
เช่นกัน และมีค่าอยู่ในช่วง 0.02–1.01 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.14 และ 019 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ระดับของ PM10 ที่ได้จากเครื่องดัสแทร็ค 8530 มี
ค่าต่้ากว่าค่าที่ได้จากไซโคลนประมาณร้อยละ 69 อย่างไรก็ตามระดับ PM10 เฉลี่ยจากวิธีทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันสูง (R2 = 0.872) และสมการถดถอยแบบเส้นตรงที่ได้มีความน่าเชื่อถือสูง (ความ
ผิดพลาดมาตรฐาน = 0.067) ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า ความถูกต้องของการตรวจวัดด้วยเครื่อง
ดัสแทร็ค 8530 สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยสมการถดถอยแบบเส้นตรง    
 
ค้าส้าคัญ : เครื่องตรวจวัดอนุภาค, ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน, เครื่องดัสแทร็ค 8530, วิธีวิเคราะห์เชิงน้้าหนัก 
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Abstract 

 
Indoor PM10 collected using real-time particle monitor, DustTrak 8530 (the 

TSI, Inc.) and cyclone (Reference gravimetric method) were compared to evaluate the 
comparability of the sampling methods. Both samplers were operated side-by-side for 
60 sampling periods during January-March 2015. PM10 concentrations acquired from 
DustTrak 8530, which were based on 5-min average concentrations, were compared, 
statistically analyzed using linear regression model to those obtained from cyclone. 
Average PM10 concentrations collected using cyclones were normally distributed and 

ranged from 0.01 to 2.95 mgm-3 with mean and standard deviation of 0.42 and 0.65 

mgm-3, respectively. Average PM10 concentrations obtained from DustTrak 8530 were 

also normally distributed and ranged from 0.02 to 1.01 mgm-3  with mean and 

standard deviation of 0.14 and 0.19 mgm-3, respectively. Noted that PM10 levels 
obtained from DustTrak 8530 were approximately 69% lower than those collected 
from cyclones. However, average PM10 levels of both sampling methods showed 
good correlation (R2 = 0.872) and  the linear regression revealed substantial reliability 
(S.E. = 0.067). Results also indicated that the accuracy of DustTrak 8530 
measurement can be improved by linear regression equation. 
 
Keywords : Particle sampler, PM10, DustTrak 8530, Gravimetric method 
 

บทน้า 
ฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) การได้รับสัมผัส PM10 ใน

ปริมาณน้อยจะเพ่ิมโอกาสในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหืดหอบ (Asthma) เนื้อเยื่อ
ปอดได้รับการระคายเคืองแต่หากได้รับสัมผัสในปริมาณมากและสะสมเป็นระยะเวลานานจะท้าให้เกิด
โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและเนื้อเยื่อปอดเป็นพังผืดหรือเกิดแผลขึ้นได้ 
(วนิดา, 2551 pp. 133-146) ในอดีตการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศจะใช้วิธีเชิง
น้้าหนัก (Gravimetric method) โดยการดูดอากาศผ่านกระดาษกรอง จากนั้นน้าน้้าหนักของฝุ่น
ละอองที่อยู่บนกระดาษกรองหารด้วยปริมาตรอากาศมาตรฐานที่ผ่านกระดาษกรอง จะได้ความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองในหน่วยน้้าหนักฝุ่นต่อปริมาตรอากาศ วิธีดังกล่าวเป็นวิธีพ้ืนฐานที่สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรปและประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยใช้เป็นวิธีอ้างอิงมาตรฐานในการตรวจวัด
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อนุภาคฝุ่นในบรรยากาศและภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เชิงน้้าหนักจะมีความยุ่งยาก
และใช้เวลานาน เนื่องจากต้องควบคุมสภาวะการชั่งน้้าหนักกระดาษกรองก่อนและหลังให้ใกล้เคียง
กันมากที่สุด นอกจากนี้วิธีวิเคราะห์เชิงน้้าหนักยังใช้เวลานานในการชั่งน้้าหนักฝุ่นหลังจากการเก็บ
ตัวอย่าง และต้องน้าน้้าหนักที่ได้ไปค้านวณให้อยู่ในรูปความเข้มข้นของฝุ่นต่อปริมาตรอากาศ ดังนั้น
จึงไม่สะดวกต่อการตรวจวัดที่ต้องการความรวดเร็ว  ในขณะที่เครื่องเก็บตัวอย่างแบบเรียลไทม์ 
สามารถให้ผลการตรวจวัดฝุ่นในหน่วยน้้าหนักต่อปริมาตรอากาศได้ทันทีตลอดระยะเวลาการเก็บ
ตัวอย่าง ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก 
บริษัทต่าง ๆ มีการวิจัยและพัฒนาน้าเอาหลักการเช่น หลักการกระเจิงแสง หลักการดูดซับรังสี เป็น
ต้น มาประยุกต์ในเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศ โดยผลิตเป็นเครื่องตรวจวัดฝุ่น
ละอองในอากาศแบบเรียลไทม ์ซึ่งไม่ต้องมีการชั่งน้้าหนักหรือการดูดอากาศผ่านกระดาษกรอง เครื่อง
ตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองแบบเรียลไทม์มีข้อได้เปรียบคือให้ผลการตรวจวัดที่รวดเร็ว และมีสาย
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงส้าหรับถ่ายข้อมูล ท้าให้ผู้ใช้สะดวกทั้งในการตรวจวัดและในการน้า
ข้อมูลไปใช้  ยกตัวอย่างเช่น เครื่องดัสแทร็ค (DustTrak) ของบริษัททีเอสไอ (TSI) เครื่องอีแบม (E-
BAM) ของบริษัทเม็ทวัน (Met One) เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัททีเอสไอ  ได้ผลิตเครื่อง เครื่องดัสแทร็ค 8530 ซึ่งสามารถ
ตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็กกว่า 1  2.5  4  และ 10 ไมครอน เพ่ือทดแทนรุ่น 8520 แต่ จากการศึกษาที่
ผ่านมาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นโดยใช้เครื่องดัสแทร็ค 8520 พบว่า เครื่องดัสแทร็ค  
รุ่น 8520 ให้ผลการตรวจวัดที่สูงกว่าการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงน้้าหนัก และต้องมีการปรับค่าให้ถูกต้อง
โดยใช้สมการจากการทดลอง (Yanosky, et al., 2002, pp. 110-113; Morawska, et al., 2003, 
pp. 4197; Branis, 2006, pp. 354; Cheng, et al., 2008, pp. 7249) ดังนั้น หากต้องการใช้เครื่อง
ดัสแทร็ค 8530 ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่และยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดเชิงน้้าหนัก 
จึงต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเครื่องดัสแทร็ค 8530 กับวิธีการมาตรฐานคือ
วิธีการตรวจวัดเชิงน้้าหนักเสียก่อน โดยในการศึกษานี้ได้เลือกตรวจวัด PM10 ในบรรยากาศภายใน
อาคาร ผลจากการศึกษานี้จะได้สมการส้าหรับ PM10 ที่สามารถน้าไปปรับแก้ค่าความเข้มข้นของ 
PM10 ที่ได้จากเครื่องดัสแทร็ค 8530 เพ่ือที่จะสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการตรวจวัดความ
เข้มข้นของฝุ่นได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด  

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือหาสมการถดถอยที่ต้องใช้ปรับแกผ้ลการตรวจวัด PM10 ด้วยเครื่องดัสแทร็ค 8530 
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วิธีการวิจัย 
1) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษานี้ใช้เครื่องมือตรวจวัดแบบเรียลไทม์คือเครื่องดัสแทร็ค 8530 ของบริษัททีเอส

ไอ ติดตั้งคู่กับชุดเก็บตัวอย่าง PM10 เชิงน้้าหนัก เพ่ือประเมินความสอดคล้องระหว่างผลการตรวจวัด
จากเครื่องมือทั้งสองประเภท เครื่องดัสแทร็ค 8530 สามารถให้ค่าความเข้มข้นของ PM10 แบบ
เรียลไทม์โดยใช้หลักการกระเจิงแสง อากาศที่มีฝุ่นจะดูดเข้าเครื่องโดยปั๊มดูดอากาศที่ติดตั้งภายใน
เครื่อง โดยเครื่องดัสแทร็ค 8530 ได้ปรับอัตราการไหลของอากาศไว้ที่ 3 ลิตรต่อนาที อนุภาคขนาด
ต่างๆ เมื่อเข้าในเครื่องจะเคลื่อนที่ผ่านล้าแสงเลเซอร์ซึ่งเป็นส่วนตรวจวัดแสง เครื่องจะเก็บข้อมูล
ความเข้มแสงที่กระเจิงจากอนุภาคเป็นมุมน้อย ๆ (เมื่อเทียบกับแนวของล้าแสงเลเซอร์) โดยแสงที่
กระเจิงจากอนุภาคท่ีมีขนาดต่างกันจะมีมุมที่แตกต่างกันออกไป ท้าให้สามารถตรวจวัดฝุ่นขนาดต่าง ๆ 
ได้ ชุดเก็บตัวอย่าง PM10 เชิงน้้าหนักประกอบด้วยปั๊มดูดอากาศแบบพกพายี่ห้อ Gilian รุ่น GilAir5 
โดยปรับเทียบอัตราการไหลเท่ากับ 1.7 ลิตรต่อนาที ไซโคลนส้าหรับคัดขนาด PM10 ยี่ห้อ Sensidyne 
รุ่น Dorr-Oliver และตลับบรรจุกระดาษกรองขนาด 37 มิลลิเมตร ยี่ห้อ ADVANTEC 

2) การเก็บตัวอย่างและการควบคุมคุณภาพ 
การเก็บตัวอย่างแต่ละสถานที่เป็นระยะเวลาทั้งหมด 20 วัน โดยที่ห้องเครื่องชั่ งซึ่งมี

ความเข้มข้นของ PM10 ต่้า เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ส่วนห้องวิจัยอากาศซึ่งคาดว่าจะมีความ
เข้มข้นของ  PM10  สูงกว่าเก็บตัวอย่างเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 16.00 น. 
และที่ร้านอาหารประเภทปิ้งย่างซึ่งมีความเข้มข้นสูงสุด เก็บตัวอย่าง 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. 
จนถึงเวลา 20.00 น. เพ่ือมิให้เกิดการอุดตันของกระดาษกรอง  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เก็บตัวอย่าง PM10 แบบพ้ืนที่ โดยติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างภายใน
อาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ห้องเครื่องชั่งและห้องวิจัยอากาศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และ
ร้านอาหารประเภทปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดนครปฐม 

เครื่องเก็บตัวอย่างทั้งสองประเภทจะปรับเทียบอัตราการไหลก่อนเก็บตัวอย่างทุกครั้ง 
และในการเก็บตัวอย่างจะท้าการเก็บ 2 ซ้้า (ตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างชนิดเดียวกัน 2 เครื่อง และเก็บ
ตัวอย่างพร้อมกัน) เพ่ือความถูกต้องของผลการศึกษา 

3) การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 
การศึกษานี้ใช้กระดาษกรองชนิดใยแก้ว (Glass fiber filter) ยี่ห้อ ADVANTEC รุ่น GC-

50 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร ขนาดรูกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมครอน ในการเก็บ
ตัวอย่างต้องมีการปรับสภาพกระดาษกรองทั้งก่อนและหลังเก็บตัวอย่าง โดยน้าเข้าตู้ดูดความชื้นเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนชั่งน้้าหนักด้วยเครื่องชั่งระดับไมโครกรัม (Microbalance) 
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ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น XP2U ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ชั่งน้้าหนัก 3 ครั้ง แล้ว
น้ามาหาค่าเฉลี่ย โดยน้้าหนักแต่ละครั้งต้องแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 ของน้้าหนักกระดาษกรอง ใน
การเก็บตัวอย่าง บรรจุในตลับกระดาษกรองและต่อเข้ากับไซโคลน โดยให้ทางเข้าอากาศ (Inlet) ของ
เครื่องมือมีความสูงจากพ้ืน 1.5 เมตร สภาพโดยรอบไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินของอากาศ หลังเก็บ
ตัวอย่างน้ากระดาษกรองเข้าตู้ดูดความชื้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จากนั้นชั่งกระดาษกรอง 3 
ครั้ง แล้วน้ามาหาค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกับการชั่งกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง  

การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องดัสแทร็ค 8530 ท้าได้โดยดูดอากาศด้วยปั๊มดูด
อากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง การวิเคราะห์ความเข้มข้นของ PM10 ใช้หลักการกระเจิงแสง โดยเมื่อ
อนุภาคขนาดต่างๆ ถูกดูดเข้ามาในเครื่อง และเคลื่อนที่ผ่านล้าแสงเลเซอร์ซึ่งเป็นส่วนตรวจวัดแสง 
เครื่องจะเก็บข้อมูลความเข้มแสงที่กระเจิงจากอนุภาคเป็นมุมน้อย ๆ (เมื่อเทียบกับแนวของ
ล้าแสงเลเซอร์) โดยแสงที่กระเจิงจากอนุภาคที่มีขนาดต่างกันจะมีมุมที่แตกต่างกันออกไป ท้าให้
สามารถตรวจวัดฝุ่นขนาดต่างๆ ได้ (Tasic et al., 2012, pp. 359) เครื่องดัสแทร็ค 8530 จะเก็บ
ตัวอย่างตามโปรแกรมที่ตั้งไว้โดยเครื่องจะเก็บตัวอย่างเฉลี่ยทุก 5 นาที ข้อมูลที่ได้จากเครื่องดัสแทร็ค 
8530 จะถ่ายลงคอมพิวเตอร์เพื่อน้าไปใช้ประมวลผลต่อไป 

การศึกษานี้วิเคราะห์ PM10 เชิงน้้าหนักจากกระดาษกรองที่ได้จากไซโคลนแล้วน้ามา
เปรียบเทียบกับค่าเรียลไทม์ที่ อ่านได้จากเครื่องเพ่ือหาสมการปรับแก้ค่าที่ได้จากการตรวจวัดแบบ
เรียลไทม ์

4) การค้านวณ 
ความเข้มข้นของ PM10 ในตัวอย่างอากาศ หาได้โดยน้าน้้าหนักฝุ่นบนกระดาษกรองหาร

ด้วยปริมาตรอากาศที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) ดัง
สมการ  

 
 
โดยทีค่วามเข้มข้นของกระดาษกรองแสดงในหน่วย ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร น้้าหนัก

กระดาษกรองก่อนและหลังเก็บตัวอย่างในหน่วย ไมโครกรัม และปริมาตรอากาศมาตรฐานในหน่วย
ลูกบาศก์เมตร 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
ใช้สถิติ Paired t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าความเข้มข้นของ 

PM10 เฉลี่ยที่ได้จากไซโคลนและจากเครื่องดัสแทร็ค ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 และหาสมการถดถอย
เส้นตรงแบบ OLS (Ordinary least squares regression) จุดตัดแกนยิ่งห่างจากศูนย์เท่าใดจะบอก
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ถึงความคลาดเคลื่อนแบบเป็นระบบ (Systematic bias) ระหว่างค่าที่ได้จากเครื่องมือทั้งสองมาก
เท่านั้น ส่วนค่าความชันของเส้นกราฟที่ต่างจาก 1 มากเท่าใดจะบอกถึงความคลาดเคลื่อนแบบเป็น
สัดส่วน (Proportional bias) ระหว่างข้อมูลทั้งสองชุดมากเท่านั้น ส้าหรับค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
(Coefficient of determination; R2) จะใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุด ค่า
ความผิดพลาดของรากก้าลังสองเฉลี่ย (Root mean square error; RMSE) เป็นค่าที่บอกถึงความ
แม่นย้าของวิธีการเก็บตัวอย่าง ซึ่งหากมีค่าใกล้ศูนย์แสดงว่า วิธีเก็บตัวอย่างมีความแม่นย้าสูง 
(Yanosky et al., 2002, pp. 109) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ความเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ยที่ได้จากไซโคลนที่ห้องเครื่องชั่ง ห้องวิจัยอากาศ และร้าน
ปิ้งย่าง มีค่าเท่ากับ 0.030.04  0.220.04 และ 1.540.56 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ 
ส่วนความเข้มข้นที่ได้จากเครื่องดัสแทร็ค 8530 ในสถานที่ เดียวกันมีค่าเท่ากับ 0.030.03  
0.090.03 และ 0.430.23 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่า ความเข้มข้นที่พบใน
สถานที่ทั้ง 3 เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ กล่าวคือ พบความเข้มข้นต่้าสุดที่ห้องเครื่องชั่ง ตามด้วยห้อง
วิจัยอากาศ และพบความเข้มข้นสูงสุดที่ร้านปิ้งย่าง ตามล้าดับ ข้อมูลรายวันจากการเก็บตัวอย่าง
สามารถน้ามาเขียนเป็นแผนภาพได้ดังภาพที ่1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Paired t-test แสดงให้ทราบว่า ข้อมูลทั้งสองชุดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 โดยผลการตรวจวัดด้วยเครื่องดัสแทร็คมีค่าน้อยกว่า 

 

 
 

ภาพที่ 1 ความเข้มข้นของ PM10 ภายในอาคารจากการตรวจวัดด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงน้้าหนัก (ไซโคลน) 
กับเครื่องดัสแทร็ค 8530 
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ความเข้มข้นของ PM10 ที่ได้จากเครื่องดัสแทร็คมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับความเข้มข้นที่
ได้จากไซโคลน (R2 = 0.872) สมการถดถอยที่ได้จากข้อมูลทั้งสองชุดคือ  

 

 
เมื่อ y คือ ความเข้มข้นของ PM10 ที่ได้จากเครื่องดัสแทร็ค 8530  x คือ ความเข้มข้น

ของ PM10 ที่ได้จากไซโคลน ค่าในวงเล็บคือค่าความผิดพลาดมาตรฐาน กราฟสมการถดถอยที่ได้ 
(ภาพที ่2) มีความชัน 0.270 

 

 
 

ภาพที ่2 การกระจายของข้อมูลความเข้มข้นของ PM10 ที่ได้จากไซโคลนและเครื่องดัสแทร็ค 8530 
 

จากภาพ 2 จะเห็นว่า กราฟตัดแกน y ที่ 0.027 ซึ่งไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ จึงสามารถกล่าวได้ว่าผลการศึกษาไม่มีความคลาดเคลื่อนแบบเป็นระบบ ส่วนความชันของ
กราฟเท่ากับ 0.270 แตกต่างจาก 1 มาก แสดงว่า ข้อมูลทั้งสองชุดคลาดเคลื่อนกันอย่างเป็นสัดส่วน 
ส่วนค่า RMSE ที่ได้มีค่าเท่ากับ 1.23 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจัดว่ามีค่าใกล้ศูนย์พอสมควร 
แสดงว่าวิธีเก็บตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีความแม่นย้า 

แม้ว่าเครื่องดัสแทร็ค 8520 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าจะใช้หลักการกระเจิงแสงในการตรวจวัด
อนุภาคฝุ่นเช่นเดียวกับเครื่องดัสแทร็ค 8530 ก็ตาม แต่สมการปรับแก้ที่มีผู้เคยศึกษาไว้ในการ
ตรวจวัดด้วยเครื่องดัสแทร็ค 8520 ก็ไม่สามารถน้ามาใช้กับเครื่องรุ่นใหม่นี้ได้ (Yanosky et al., 
2002, pp. 111) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวัด PM2.5 โดยใช้เครื่องดัสแทร็ค 8520 กับวิธี
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มาตรฐานของ US EPA (Federal Reference Method; FRM) ซึ่งเป็นวิธีตรวจวัดเชิงน้้าหนัก ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เครื่องดัสแทร็ค 8520 ให้ผลการตรวจวัดที่สูงกว่าวิธีวิเคราะห์เชิงน้้าหนัก 
และได้สมการที่ใช้ในการปรับแก้ค่าคือ  โดยมีค่า R2 ระหว่าง
ข้อมูลทั้งสองชุดเท่ากับ 0.86  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสมการถดถอยด้วยโปรแกรม SPSS แสดงให้ทราบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) ของความเข้มข้นที่ได้จากไซโคลนและที่ได้จากเครื่อง
ดัสแทร็คมีค่าเท่ากับ 0.934 ซึ่งหมายความว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูงมากและมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และจากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจจากการทดสอบมี
ค่าเท่ากับ 0.872 แสดงให้ทราบว่า สมการถดถอยที่ได้สามารถอธิบายการกระจายของค่าความเข้มข้น
ที่ได้จากเครื่องดัสแทร็คได้ 87.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอย
จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.067 ซึ่งค่าที่ได้นี้มีค่าไม่มาก แสดงว่าสมการถดถอยที่ได้มีความ
น่าเชื่อถือสูง (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548, น. 289-290) 

ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ผลการตรวจวัดด้วยเครื่องดัสแทร็ค 8530 มีแนวโน้มไป
ในทางเดียวกับผลการตรวจวัดด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงน้้าหนัก แต่ให้ผลการตรวจวัดที่น้อยกว่าวิธี
วิเคราะห์เชิงน้้าหนักร้อยละ 69  

 
สรุปผลการวิจัย 

เครื่องดัสแทร็ค 8530 มีข้อดีคือให้ผลการตรวจวัดที่รวดเร็ว มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้
สะดวก ให้ผลการตรวจวัดที่มีความคลาดเคลื่อนไม่สูง และมีความแม่นย้าในการเก็บตัวอย่าง แม้
จะต้องมีการบ้ารุงรักษาอย่างสม่้าเสมอ เช่น การท้าความสะอาดส่วนที่เป็นอิมแพ็คเตอร์และต้องทาไข 
(Grease) ที่ผู้ผลิตให้มาพร้อมเครื่องมือบนอิมแพคเตอร์ทุกครั้งหลังการใช้ และต้องมีการปรับศูนย์ทุก
ครั้งก่อนใช้ก็ตาม ส่วนข้อเสียคือเครื่องดัสแทร็ค 8530 มีความแม่นย้าในการตรวจวัดน้อยกว่าวิธี
วิเคราะห์เชิงน้้าหนัก และอีกประการหนึ่งคือ เครื่องดัสแทร็ค 8530 ไม่สามารถตรวจวัดอนุภาคฝุ่น
หลายขนาดในคราวเดียวกันได้ นอกจากนี้หากต้องการใช้ในการตรวจวัดภายนอกอาคารจะต้องมีสิ่ง
ปกคลุม ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผลการตรวจวัดด้วยเครื่องดัสแทร็ค 8530 มีความ
แม่นย้าหากมีการปรับแก้ด้วยสมการ  อย่างไรก็ตาม 
หากต้องการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นขนาดอ่ืนๆ จ้าเป็นต้องมีการทดลองโดยการตรวจวัดด้วยเครื่อง
ดัสแทร็ค 8530 กับวิธีวิเคราะห์เชิงน้้าหนัก เพ่ือหาสมการถดถอยเช่นเดียวกันการตรวจวัด PM10 
เนื่องจากผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดไม่เท่ากัน จะให้ผลการตรวจวัดและสมการถดถอยที่
แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยอนาคตควรศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดอ่ืนๆ ที่เครื่อง

ดัสแทร็ค 8530 สามารถตรวจวัดได้ ได้แก่ PM2.5 PM4 และ PM1 กับวิธีวิเคราะห์เชิงน้้าหนัก เพ่ือให้ได้
สมการถดถอยส้าหรับฝุ่นทุกขนาด  ผลจากการศึกษานี้จะได้สมการถดถอยส้าหรับ PM10 ที่สามารถ
น้าไปปรับเทียบค่าความเข้มข้นของฝุ่นที่ได้จากเครื่องดัสแทร็ค 8530 ท้าให้สามารถใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวในการตรวจวัด PM10 ได้อย่างถูกต้องและแม่นย้ามากที่สุด โดยไม่ต้องใช้วิธีวิเคราะห์เชิง
น้้าหนัก 
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การเปรียบเทียบสูตรอาหารและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของด้วงสาคู 

The Comparative Study on Diet Formulation and Appropriate 

Proportion of Ingredients for Growth of Red-stripes Palm Weevil 

วิทธิพงษ์ สุขศุข1 สุกญัญา จายอ าพันธ์2 และวีรยุทธ ทองคง3 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสูตรอาหารและสัดส่วนของส่วนประกอบในอาหารที่
เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของด้วงสาคู โดยขั้นแรกเตรียมอาหารทดสอบ 3 
สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 ผสมสาคูบดกับน้ าเปล่า ให้เป็นสูตรควบคุม สูตรที่ 2 ผสมสาคูบด อาหารหมูโ ต 
และน้ าเปล่า และสูตรที่ 3 ผสมสาคูบด ร าละเอียด และน้ าเปล่า ผลการทดลองพบว่า ภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ด้วงสาคูที่เลี้ยงในอาหารสูตรที่ 2 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด น้ าหนักของด้วงสาคู
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 25.32±0.19 กรัม เป็น 82.00±0.73 กรัม จากนั้นศึกษาสัดส่วนขององค์ประกอบ
ในอาหารที่เหมาะสม โดยเตรียมอาหารทดสอบ 5 สูตร ที่มีสาคูบด อาหารหมูโต และน้ าเปล่าใน
สัดส่วนที่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อให้อาหารที่ประกอบด้วย สาคูบด 500 กรัม อาหาร
หมูโต 500 กรัม และน้ าเปล่า 500 มิลลิลิตร ด้วงสาคูมีการเจริญเติบโตดีที่สุด น้ าหนักของด้วงสาคู
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 12.48±0.21 กรัม เป็น 46.67±0.55 กรัม โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ระเบียบ
วิธีทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต ์

 
ค้าส้าคัญ : ด้วงสาคู, สูตรอาหาร, การเจริญเติบโต 

 
 
 
 
 
 
1,2  นักศึกษาปริญญาตรี หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์(ชีววิทยา)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา เบอร์โทรศัพท์ +6674-336-949 
3 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1015 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to investigate the diet formulation and 
appropriate proportion of ingredients for effective growth of the Red-stripes Palm 
Weevil. First, three types of test feeds were prepared by blending different 
ingredients for example mashed Sago peal and water were blended as formulation 1 
(control feed formulation), mashed Sago peal, pig feed and water were blended as 
formulation 2 and mashed Sago peal, rice bran and water were blended as 
formulation 3. From the results, it was found that the Red-stripes Palm Weevil 
showed the effective growth when they were feeding by test feed formulation 2. 
Their average weights rose from 25.32±0.19 grams to 82.00±0.73 grams within four 
weeks. Then, the proportion of ingredients in feed formulation 2 was studied by 
growth comparison of the Red-stripes Palm Weevil fed with five proportions. Feed 
was composed of mashed Sago peal 500 grams, pig feed 500 grams and water 500 
grams was found to be the best diet formulation for effective growth of the Red-
stripes Palm Weevil. Their average weights rose from 12.48±0.21 grams to 46.67±0.55 
grams. All data were analyzed with statistically significant difference test at 95%. 
 
Keywords : Red-stripes Palm Weevil, Diet Formulation, Growth 
 
บทน้า 
 ด้วงสาคู (Rhynchophorus ferrugineus Oliver) จัดอยู่ในอันดับที่ใหญ่ที่สุด เพราะมีแมลง
ประเภทด้วงมากกว่า 270,000 ชนิด (ทวี  หอมชง, 2543) วงจรชีวิตของด้วงสาคู เริ่มจากไข่เป็นหนอน
ใช้ระยะเวลา 7–8 วัน ไข่มีลักษณะเป็นทรงกลม สีขาวนวล เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3–4 มิลลิเมตร 
แล้วจึงฟักตัวเป็นหนอนมีสีขาวนวล ส่วนหัวเป็นสีเหลืองปนน้ าตาล ประมาณ 60–110 วัน จึงจะเจริญ
เป็นดักแด้อาศัยอยู่ในปลอกหุ้มด้วยเส้นใยซากพืชเป็นเวลา 20–30 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุ 60–140 วัน 
ด้วงตัวผู้และตัวเมียจะมีความแตกต่างกัน คือ ตัวผู้มีขนที่งวงมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในทางธรรมชาติ
ด้วงสาคูอาศัยกัดกินบริเวณยอดอ่อนของมะพร้าว สาคู และลาน ส่วนใหญ่พบในภาคใต้ (พิสุทธิ์  เอกอ านวย, 
2551) ปัจจุบันด้วงสาคูเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในทางเศรษฐกิจ เพราะด้วงสาคูเป็นแมลงที่นิยมน าตัวด้วง
หรือตัวอ่อนมาปรุงเป็นอาหาร และได้รับความนิยมบริโภคท้ังคนไทยและคนต่างชาติเนื่องจากมีรสชาติ
อร่อย มีโปรตีนสูง (กัลยา  บุญสง่า, 2553) จึงมีการน าด้วงสาคูมาเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม  
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จากการส ารวจแหล่งเลี้ยงด้วงสาคูในจังหวัดสงขลา พบว่ามีแหล่งเลี้ยงด้วงสาคูในจังหวัดสงขลา 31 แหล่ง 
อยู่ใน 4 อ าเภอ ซึ่งจังหวัดสงขลาใช้ท่อนไม้ลานเป็นวัสดุเลี้ยง 100–350 ท่อน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
36–55 เซนติเมตร ยาว 41–50 เซนติเมตร เลี้ยงได้นาน 6–8 เดือน ราคาขายหนอนด้วงสาคูในจังหวัด
สงขลา ราคากิโลกรัมละ 220 บาท แต่ซึ่งการเลี้ยงด้วงสาคูในท่อนไม้แบบธรรมชาตินั้นต้องขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของอากาศ และผลผลิตไม่แน่นอน ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด (สุปราณี  เลี้ยงพรพรรณ 
และสมชาย  เลี้ยงพรพรรณ, 2553)  อีกท้ังใช้เนื้อที่ในการเลี้ยงขนาดกว้างและการเคลื่อนย้ายค่อนข้าง
ล าบาก จึงมีการเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงจากการเลี้ยงในท่อนไม้มาเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนาคือ เลี้ยงในกะละมัง
พร้อมมีฝาปิด เพราะได้ผลิตที่ดีกว่าการเลี้ยงแบบธรรมชาติ สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้อีกทั้งประหยัด
เนื้อท่ีในการเลี้ยง ส าหรับอาหารที่น ามาเลี้ยงด้วงนั้น อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของด้วงสาคูเนื่องจากส่วนผสมในแต่ละสูตรและแต่ละอัตราส่วนของส่วนประกอบ ที่ใช้ในการน าไป
เลี้ยงด้วงมีสารอาหารไม่เพียงพอและมีความล่าช้าต่อการเจริญเติบโต ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นถึง
การน าสูตรอาหารในการเลี้ยงด้วงสาคูทั้ง 3 สูตร มาเปรียบเทียบว่าสูตรอาหารใดเป็นสูตรที่ท าให้การ
เจริญเติบโตของด้วงได้ผลดีที่สุด และน าอาหารสูตรนั้นมาเปรียบเทียบสัดส่วนที่เหมาะสมในการผสม
ส่วนประกอบสูตรอาหารในการเลี้ยงด้วงสาคู เพ่ือการเจริญเติบโตและลดระยะเวลาในการเลี้ยงด้วงสาคู 
เป็นการเพ่ิมผลผลิตและเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมเกษตรกรในการส่งขายสู่ท้องตลาดอย่างรวดเร็ว 
 
วิธีการวิจัย 

1. เตรียมสถานที่ สถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงด้วงเป็นบริเวณที่โปร่ง ไม่มีแดด อากาศไหลเวียนดี 
ไม่มีน้ าขัง และต้องมีสภาพอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป เนื่องจากด้วงเป็นแมลงที่ชอบอากาศชื้น  
 2. เพาะเลี้ยงตัวหนอน (ด้วงสาคู) น าสาคูบดใส่ในกะละมังสีด า ทุกใบมีขนาดเท่ากัน มีความสูง 
19.5 เซนติเมตร ปากด้านบนของกะละมังเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร จ านวน 3 กะละมังๆ ละ 2 
กิโลกรัม เติมน้ าให้พอมีความชื้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปล่อยพ่อพันธุ์–แม่พันธุ์ด้วงลงในกะละมัง ๆ ละ 30 ตัว 
เป็นตัวผู้ 10 ตัว และตัวเมีย 20 ตัว น าเปลือกสาคูวางเรียงบนผิวอาหารประมาณ 2–3 แผ่น ใช้เวลา
ประมาณ 1–2 สัปดาห์ในการผสมพันธุ์และการวางไข่ เมื่อครบก าหนดที่ไข่กลายเป็นตัวหนอนแล้ว น า
ตัวด้วงสาคูที่มีอายุรุ่นเดียวกันและขนาดล าตัวเท่ากัน น าไปเลี้ยงในอาหารแต่ละสูตรเพ่ือเปรียบเทียบ
สูตรอาหารและสัดส่วนที่ดีต่อไป 
 3. วิธีการศึกษาสูตรอาหารและสัดส่วนที่เหมาะสม แบ่งขั้นตอนออก 2 ตอน ดังนี้ 

  3.1 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบสูตรอาหารที่ดี อาหารแต่ละสูตรใช้สาคูเป็นวัตถุดิบหลักในส่วน
หนึ่งของอาหาร ก่อนจะน าต้นสาคูไปบด น าท่อนของสาคูไปปอกเปลือก และแช่น้ าไว้ 2–3 วัน ส่วน
เนื้อของสาคูที่ปอกเปลือกน าไปบดด้วยเครื่องบดละเอียดไม้ 1 รอบ สาคูบดที่ได้น าไปแช่น้ าทิ้งไว้เป็น
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ระยะเวลา 2 – 3 วัน เทน้ าออกรอให้สเด็ดน้ าแล้วจึงน าไปใช้ในการเตรียมอาหาร ซึ่งอาหารที่ต้องเตรียม
ส าหรับการเลี้ยงด้วงสาคูเพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตมีทั้งหมด 3 สูตร สูตรละ 3 ซ้ า คือ 

อาหารสูตรที่ 1 (ชุดควบคุม) ชั่งสาคูบดใส่กะละมัง จ านวน 3 กะละมัง ๆ ละ 1,000 กรัม ตวง
น้ าด้วยขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 มิลลิลิตร ใส่กะละมัง ๆ ละ 300 มิลลิลิตร คลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อ
เดียวกัน ติดหมายเลขข้างกะละมังเพ่ือแสดงสูตรอาหารและระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เตรียมในทุกสูตร ทุก
กะละมงั 

อาหารสูตรที่ 2 ชั่งอาหารหมูโตหนัก 100 กรัม เติมน้ า 300 มิลลิลิตร ในการเตรียมอาหาร
สูตรนี้ต้องผสมอาหารหมูกับน้ าก่อน เพ่ือที่จะให้อาหารหมูที่เป็นก้อนละลายก่อน แล้วจึงผสมสาคูบด 
900 กรัม ลงในทั้ง 3 กะละมัง คลุกเคล้าอาหารหมูและสาคูให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 
 อาหารสูตรที่ 3 ชั่งสาคูบดใส่กะละมัง ๆ ละ 900 กรัม ร าข้าวหนัก 100 กรัม และน้ า 300 มิลลิลิตร 
แล้วคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

    น าด้วงสาคูที่ได้จากการเตรียมในข้อ 2 แบ่งใส่ในกะละมังที่เตรียมสูตรอาหารทั้ง 3 สูตร 
สูตรละ 3 ซ้ า ซ้ าละ 20 ตัว ปริมาณสูตรอาหารแต่ละสูตรใส่ในกะละมังละ 1,000 กรัม จากนั้นน า
เปลือกสาคูมาวางด้านบนผิวอาหารแล้วปิดฝาเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เปลี่ยนอาหารและชั่งน้ าหนัก
รวมของด้วงสาคูแต่ละกะละมังทุก 1 สัปดาห์ เก็บข้อมูลน้ าหนักด้วงสาคูทุกซ้ าการทดลองและหา
ค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตในแต่ละสัปดาห์ 
   3.2 ตอนที่ 2 หาสัดส่วนที่เหมาะสม โดยน าสูตรอาหารที่ดีจากการทดลองตอนที่ 1 มา
ทดลองในสัดส่วนต่าง ๆ 5 สัดส่วน ซึ่งมีวิธีการเตรียมเช่นเดียวกับตอนที่ 1  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 4.1 น าน้ าหนักที่ได้จากการชั่งแต่ละสูตรอาหารมาหาน้ าหนักเฉลี่ย 

   4.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรม SPSS 11.5 (Statistical Package for 

Social - Sciences 11.5)  

 4.3 วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลด้วย One-Sample T-Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการทดลองการเจริญเติบโตของด้วงสาคู ตอนที่ 1 เปรียบเทียบสูตรอาหารในการเลี้ยงด้วง
สาคู น าตัวอ่อนของด้วงสาคูท่ีได้จากการทดลองเลี้ยงในรุ่นเดียวกันจ านวน 20 ตัว น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
25.32±0.13 กรัม มาทดลองในอาหารทั้ง 3 สูตร ในแต่ละสูตรท า 3 ซ้ า ใช้ระยะในการเลี้ยงทั้งหมด 4 
สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้ าหนักของด้วงสาคูในอาหารสูตรที่ 2 ให้น้ าหนักดีที่สุด คือ สัปดาห์แรกมี
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น้ าหนักเฉลี่ย 25.39±0.10 กรัม สัปดาห์ที่ 2 มีน้ าหนักเฉลี่ย 66.31±0.57 กรัม สัปดาห์ที่ 3 มีน้ าหนัก 
66.31±0.57 กรัม และสัปดาห์ที่ 4 น้ าหนักเพ่ิมขึ้นเป็น 82±0.73 กรัม แตกต่างจากสูตรอาหารที่ 3  
(77.29±0.41 กรัม) และสูตรควบคุม (63.30±1.07 กรัม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (ภาพที ่1)  
  เมื่อน าน้ าหนักโดยเฉลี่ยในทุก ๆ สัปดาห์มาเปรียบเทียบจากการทดลองการเจริญเติบโตของ

ด้วงสาคูที่เลี้ยงในอาหารสูตรที่ 1 (ตารางที่ 1) ซึ่งจะเห็นได้มีส่วนต่างของน้ าหนัก จากสัปดาห์ที่ 1 ถึง

สัปดาห์ที่ 4 เป็น 38.03 กรัม และจะสังเกตได้ว่าค่าน้ าหนักที่ได้ในสัปดาห์ที่ 4 น้อยกว่าสัปดาห์ที่ 3 

เนื่องจาก ในระยะหนึ่งของวงจรชีวิตด้วงสาคูอาจต้องการสารอาหารบางชนิดที่เสริมการเจริญเติบโต 

สูตรอาหารที่มีสาคูบดเพียงอย่างเดียวอาจมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงท าให้ด้อยการ

เจริญเติบโต 

 
ภาพที ่1 น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของด้วงสาคูในระยะเวลา 4 สัปดาห์หลังจากเลี้ยงในอาหารสูตรต่างๆ 

สูตรที่ 1 (ชุดควบคุม) 
 

สูตรที่ 2 
 

สูตรที่ 3 
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ตารางที่ 1 น้ าหนักและค่าเฉลี่ย (กรัม±SD) ของด้วงสาคูในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในสูตรอาหารที่ 1 

(ชุดควบคุม)        

 

สัปดาห ์
สูตรที่ 1 (ชุดควบคุม) สาคูบด 1,000 g : น้้าเปล่า 300 ml น้้าหนักเฉลี่ย 

(g)±SD R1 (g)+SD R2 (g)±SD R3 (g)±SD 

1 25.12±0.18 25.47±0.18 25.21±0.18 25.27±0.18 

2 50.15±1.12 52.32 ±1.12 50.74±1.12 51.07±1.12 

3 67.42±1.21 69.81±1.21 68.95±1.21 68.73±1.21 

4 62.61±1.07 64.53±1.07 62.74±1.07 63.30±1.07 

                                          
จากการทดลองการเจริญเติบโของด้วงสาคูที่เลี้ยงในอาหารสูตรที่ 2 (ตารางที่ 2) พบว่า

น้ าหนักของด้วงสาคูในสูตรนี้มีน้ าหนักดีที่สุดจากอาหารที่ทดลองทั้ง 3 สูตร ส่วนต่างของน้ าหนักท่ีเพ่ิม
จากสัปดาห์ที่ 1-4 เป็น 56.61 กรัม 
 
ตารางที ่2 น้ าหนักและค่าเฉลี่ย (กรัม±SD) ของด้วงสาคูในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในสูตรอาหารที่ 2 
 

สัปดาห ์
สูตรที่ 2 สาคูบด 900 g : อาหารหมู 100 g : น้้าเปล่า 300 ml น้้าหนักเฉลี่ย 

(g)±SD R1 (g)+SD R2 (g)±SD R3 (g)±SD 

1 25.39±0.10 25.28+0.10 25.49+0.10 25.39+0.10 

2 66.38±0.57 65.71 + 0.57 66.85 + 0.57 66.31+0.57 

3 78.82±0.90 77.09 + 0.90 78.36 + 0.90 78.09+0.90 

4 82.24±0.73 81.17±0.734 82.59±0.734 82.00±0.73 

 
จากการทดลองการเจริญเติบโตของด้วงสาคูที่เลี้ยงในอาหารสูตรที่ 3 (ตาราง 3) ด้วงสาคูมี

น้ าหนักดีรองจากอาหารสูตรที่ 2 ส่วนต่างของน้ าหนักที่เพ่ิมจากสัปดาห์ที่ 1-4 เป็น 51.99 กรัม 
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ตาราง 3 น้ าหนักและค่าเฉลี่ย (กรัม+SD) องด้วงสาคูในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในสูตรอาหารที่ 3  
 

สัปดาห ์
สูตรที่ 3 สาคูบด 900 g : ร้าข้าว 100 g : น้้าเปล่า 300 ml น้้าหนักเฉลี่ย 

(g)±SD R1 (g)+SD R2 (g)±SD R3 (g)±SD 

1 25.17±0.13 25.29±0.13 25.44±0.13 25.30±0.13 

2 57.31±1.09 58.19±1.09 59.47±1.09 58.32±1.09 

3 74.41±0.37 74.93±0.37 75.12±0.37 74.82±0.37 

4 76.94 ±0.41 77.18±0.41 77.74±0.41 77.29±0.41 

 
จากการทดลองที่ 1 เปรียบเทียบอาหารสูตรที่ดีจากสูตรอาหารทั้ง 3 สูตร พบว่า ด้วงสาคูที่

ได้รับอาหารทดลองที่เสริมด้วยอาหารหมู สูตรที่ 2 (สาคูบด 900 กรัม : อาหารหมูโต 100 กรัม : น้ าเปล่า 
300 มิลลิลิตร) มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้วงสาคูที่ได้รับอาหารเสริมด้วยร าละเอียด (สาคู
บด 900 กรัม : ร าละเอียด 100 กรัม : น้ าเปล่า 300 มิลลิลิตร) ส าหรับด้วงสาคูที่ใช้สาคูบดเพียงอย่าง
เดียว (สาคูบด 1000 กรัม : น้ าเปล่า 300 มิลลิลิตร) ค่าน้ าหนักเฉลี่ยมีค่าสูงที่สุดในสัปดาห์ที่ 3 ของการ
เลี้ยง แต่หลังจากนั้นกลับมีน้ าหนักลดลงในสัปดาห์ที่ 4 (ภาพที่ 1) เนื่องจากสารอาหารที่หนอนได้รับอาจ
ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และแตกต่างกับด้วงสาคูที่ทดลองกลุ่มอ่ืนๆ อย่างชัดเจนเพราะอาหาร
หมูมีสารเร่งการเจริญเติบโตจึงเร่งให้ด้วงสาคูที่ทดลองเลี้ยงในอาหารสูตรที่ 2 (สาคูบด + อาหารหมู) 
มีน้ าหนักดีที่สุด 82.00 กรัม รองลงมาได้แก่ สูตรที่ 3 และ 1 มีน้ าหนัก 77.29 กรัม และ 63.30 กรัม 
ตามล าดับ 

ผลการทดลองตอนที่  2 จากการทดลองท่ี 1 เปรียบเทียบอาหารสูตรที่ดีจากสูตรอาหารทั้ง 3 
สูตร พบว่าอาหารสูตรที่ 2 เป็นสูตรด้วงสาคูที่มีน้ าหนักดีท่ีสุด จึงน าสูตรอาหารดังกล่าวมาหาสัดส่วนที่
เหมาะสมของส่วนประกอบในอาหาร มีทั้งหมด 5 สัดส่วน คือ 

สัดส่วนที่ 1 (ชุดควบคุม) สาคูบด 900 กรัม : อาหารหมู 100 กรัม : น้ าเปล่า 300 มิลลิลิตร  
สัดส่วนที่ 2 สาคูบด 700 กรัม : อาหารหมู 300 กรัม : น้ าเปล่า 300 มิลลิลิตร 
สัดส่วนที่ 3 สาคูบด 500 กรัม : อาหารหมู 500 กรัม : น้ าเปล่า 500 มิลลิลิตร 
สัดส่วนที่ 4 สาคูบด 300 กรัม : อาหารหมู 700 กรัม : น้ าเปล่า 1,000 มิลลิลิตร 
สัดส่วนที่ 5 สาคูบด 100 กรัม : อาหารหมู 900 กรัม : น้ าเปล่า : 1,500 มิลลิลิตร 
 
โดยใช้ด้วงสาคูจ านวน 10 ตัว ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงในวิธีการข้อ 2 มาทดลอง ในแต่ละซ้ า

การทดลอง น้ าหนักเฉลี่ย 12.48±0.21 กรัม ท าการเปลี่ยนอาหารและชั่งน้ าหนักทุก ๆ สัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยง 4 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้ าหนักด้วงสาคูเฉลี่ยในสัดส่วนที่ 3 มีน้ าหนักดีที่สุด คือ
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น้ าหนักเริ่มต้นในสัปดาห์แรกเฉลี่ย 12.32±0.11 กรัม สัปดาห์ที่ 2 28.74±0.70 กรัม สัปดาห์ที่ 3 
41.34±0.54 กรัม และสัปดาห์ที่ 4 น้ าหนักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 46.67±0.55 กรัม ซึ่งแตกต่างจากสูตรที่ 4 
(38. 90±0.74 กรัม) สูตรที่ 2 (38.07±1.37 กรัม) สูตรที่ 1 (37.46±0.10 กรัม) และสูตรที่ 5 
(37.08±0.56 กรัม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ภาพที ่2) 

 

ภาพที ่2 น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของด้วงสาคทูี่เลี้ยงในอาหารสูตรที่ 2 ในสัดส่วนต่างๆ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

เมื่อน าน้ าหนักโดยเฉลี่ยทุกๆ สัปดาห์มาเปรียบเทียบจากการทดลองหาสัดส่วนของอาหารที่
ใช้เลี้ยงด้วงสาคูจ านวน 10 ตัว ในสัดส่วนที่ 1 (ตาราง 4) โดยน้ าหนักจากสัปดาห์ที่ 4 เพ่ิมขึ้นจาก
สัปดาห์ที่ 1 เฉลี่ย 24.92 กรัม 

สัดส่วนท่ี 1 (ชุดควบคุม) 
 

สัดส่วนท่ี 2 
 

สัดส่วนท่ี 3 
 

สัดส่วนท่ี 4 
 

สัดส่วนท่ี 5 
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ตารางที ่4 น้ าหนักและค่าเฉลี่ย (กรัม±SD) ของด้วงสาคูในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในสัดส่วนที่ 1 (ชุดควบคุม) 
 

สัปดาห ์

สัดส่วนที่ 1 (ชุดควบคุม) สาคูบด 900 g : อาหารหมู 100 g 
น้้าหนักเฉลี่ย 

(g)±SD 
: น้้าเปล่า 300 ml 

R1 (g)+SD R2 (g)±SD R3 (g)±SD 

1 12.58±0.28 12.25±0.28 12.8±0.28 12.54±0.28 

2 31.12±0.94 29.8±0.94 31.61±0.94 30.84±0.94 

3 34.55±0.23 34.86±0.23 34.41±0.23 34.61±0.23 

4 37.39±0.10 37.41±0.10 37.57±0.10 37.46±0.10 

 
จากการทดลองการหาอัตราส่วนของอาหารที่เลี้ยงด้วงสาคูที่เลี้ยงในอาหารสัดส่วนที่ 2 โดย

น้ าหนักจากสัปดาห์ที่ 4 เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ที่ 1 เฉลี่ย 25.50 กรัม (ตาราง 5) 
 
ตารางที ่5 น้ าหนักและค่าเฉลี่ย (กรัม±SD) ของด้วงสาคูในระยะเวลา 4 สัปดาห์  ในสัดส่วนที ่2  
 

สัปดาห ์

สัดส่วนที่ 2 สาคูบด 700 g : อาหารหมู 300 g 
น้้าหนักเฉลี่ย 

(g)±SD 
: น้้าเปล่า 300 ml 

R1 (g)+SD R2 (g)±SD R3 (g)±SD 

1 12.48±0.26 12.86±0.26 12.36±0.26 12.57±0.26 

2 24.08±0.72 24.43±0.72 25.46±0.72 24.66±0.72 

3 28.06±1.11 29.38±1.11 30.26±1.11 29.23±1.11 

4 38.53±1.37 36.53±1.37 39.15±1.37 38.07±1.37 

 
จากการทดลองการหาอัตราส่วนของอาหารที่เลี้ยงด้วงสาคูในอาหารสูตรที่ 3 (ตาราง 6) โดย

น้ าหนักจากสัปดาห์ที่ 4 เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ที่ 1 เฉลี่ย 34.35 กรัม 
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ตารางที ่6 น้ าหนักและค่าเฉลี่ย (กรัม±SD) ของด้วงสาคูในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในสัดส่วนที่ 3  
 

สัปดาห ์

สัดส่วนที่ 3 สาคูบด 500 g : อาหารหมู 500 g 
น้้าหนักเฉลี่ย 

(g)±SD 
: น้้าเปล่า 500 ml 

R1 (g)+SD R2 (g)±SD R3 (g)±SD 

1 12.27±0.11 12.24±0.11 12.45±0.11 12.32±0.11 

2 28.07±0.70 28.7±0.70 29.46±0.70 28.74±0.70 

3 40.73±0.54 41.57±0.54 41.73±0.54 41.34±0.54 

4 46.95±0.55 46.03±0.55 47.03±0.55 46.67±0.55 

 
จากการทดลองหาอัตราส่วนของอาหารที่เลี้ยงด้วงสาคูในอาหารสูตรที่ 4 (ตารางที่ 7) โดย

น้ าหนักจากสัปดาห์ที่ 4 เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ที่ 1 เฉลี่ย 26.43 กรัม 
 
ตารางที ่7 น้ าหนักและค่าเฉลี่ย (กรัม±SD) ของด้วงสาคูในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในสัดส่วนที่ 4  
 

สัปดาห ์

สัดส่วนที่ 4 สาคูบด 300 g : อาหารหมู 700 g 
น้้าหนักเฉลี่ย 

(g)±SD 
: น้้าเปล่า 1,000 ml 

R1 (g)+SD R2 (g)±SD R3 (g)±SD 

1 12.41±0.24 12.27±0.24 12.74±0.24 12.47±0.24 

2 25.87±0.36 25.43±0.36 26.15±0.36 25.82±0.36 

3 32.72±0.74 31.26±0.74 32.24±0.74 32.07±0.74 

4 39.7±0.74 38.25±0.74 38.74±0.74 38. 90±0.74 

 
จากการทดลองหาอัตราส่วนที่เลี้ยงด้วงสาคูในอาหารสูตรที่ 5 (ตารางที่ 8) โดยน้ าหนักจาก

สัปดาห์ที่ 4 เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ที่ 1 เฉลี่ย 24.54 กรัม 
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ตารางที ่8 น้ าหนักและค่าเฉลี่ย (กรัม±SD) ของด้วงสาคูในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในสัดส่วนที่ 5 
 

สัปดาห ์

สัดส่วนที่ 5 สาคูบด 100 g : อาหารหมู 900 g 
น้้าหนักเฉลี่ย 

(g)±SD 
 : น้้าเปล่า 1,500 ml 

R1 (g)+SD R2 (g)±SD R3 (g)±SD 

1 12.49±0.14 12.7±0.14 12.42±0.14 12.54±0.14 

2 26.75±0.71 25.77±0.71 25.36±0.71 25.96±0.71 

3 31.65±1.14 31.14±1.14 29.47±1.14 30.75±1.14 

4 37.67±0.56 37.03±0.56 36.55±0.56 37.08±0.56 

 
จากการทดลองตอนที่ 2 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของด้วงสาคูจากสูตร

อาหารทั้ง 5 สัดส่วน พบว่า ด้วงสาคูที่ทดลองเลี้ยงในอาหารสัดส่วนที่ 3 (สาคูบด 500 กรัม : อาหาร
หมู 500 กรัม : น้ าเปล่า 500 มิลลิลิตร) มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด 46.67±0.55 กรัม รองลงมา ได้แก่ 
สัดส่วนที่ 4 ที่มีน้ าหนักเฉลี่ย 37.46±0.10 กรัม สัดส่วนที่ 2, 1 และ 5 มีน้ าหนักเฉลี่ย 38.07±1.37, 
37.46±0.10 และ 37.08±0.56 กรัม ตามล าดับ (ภาพ 2) ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากอาหารหมูมีผล
โดยตรงต่อการเจริญเติบโตของด้วงสาคู หากด้วงสาคูได้รับอาหารที่เพียงพอก็สามารถเพ่ิมน้ าหนักได้
อย่างเต็มที ่
 
สรุปผล 

จากการทดลองเปรียบเทียบสูตรอาหารและการหาสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงด้วงสาคู ใน
สภาพห้องปฏิบัติการ โดยท าการทดลอง 2 ตอน คือ การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่ดี และการหา
สัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของด้วงสาคู จากการทดลองในตอนที่ 1 พบว่า จากสูตรอาหาร
ทดลองทั้ง 3 สูตร ที่น ามาใช้ในการทดลองเลี้ยงด้วงสาคูกะละมังละ 20 ตัว จ านวนสูตรละ 3 ซ้ าการ
ทดลอง ได้แก่ สูตรที่ 1 สาคูบด+น้ าเปล่า สูตรที่ 2 สาคูบด+อาหารหมู+น้ าเปล่า และสูตรที่ 3 สาคู
บด + ร าละเอียด+น้ าเปล่า ผลที่ได้คือ ด้วงสาคูที่เลี้ยงในอาหารสูตรที่ 2 (สาคูบด+อาหารหมู+น้ าเปล่า) 
มีการเจริญเติบโตดีที่สุด 82 ± 0.73 กรัม เมื่อเปรียบเทียบจากน้ าหนักโดยเฉลี่ยของด้วงสาคูที่เลี้ยงในแต่
ละสูตรอาหาร และทุกซ้ าการทดลอง รองลงมา ได้แก่ สูตรที่ 3 และสูตรที่ 1 มีน้ าหนักเฉลี่ย 
77.29±0.41 และ 63.30±1.07 กรัม ตามล าดับ ในส่วนของการทดลองที่ 2 หาสัดส่วนที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของด้วงสาคู ในการทดลองเลี้ยงด้วงสาคูกะละมังละ 10 ตัว พบว่า จากอาหารทดลอง
ทั้ง 5 สัดส่วน ได้แก่ สัดส่วนที่ 1 (ชุดควบคุม) สาคูบด 900 กรัม : อาหารหมู 100 กรัม : น้ าเปล่า 300 
มิลลิลิตร สูตรที ่2 สาคูบด 700 กรัม : อาหารหมู 300 กรัม : น้ าเปล่า 300 มิลลิลิตร สูตรที่ 3 สาคูบด 
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500 กรัม : อาหารหมู 500 กรัม : น้ าเปล่า 500 มิลลิลิตร สูตรที่ 4 สาคูบด 300 กรัม : อาหารหมู 
700 กรัม : น้ าเปล่า 1,000 มิลลิลิตร และสูตรที่ 5 สาคูบด 100 กรัม : อาหารหมู 900 กรัม : น้ าเปล่า 
1,500 มิลลิลิตร น ามาเลี้ยงด้วงสาคูกะละมังละ 10 ตัว จ านวนสัดส่วนละ 3 ซ้ าการทดลอง ผลที่ได้คือ 
ด้วงสาคูที่เลี้ยงในอาหารสัดส่วนที่ 3 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด 46.67±0.55 กรัม เมื่อเทียบจากน้ าหนัก
โดยเฉลี่ยของด้วงสาคูที่เลี้ยงในแต่ละสัดส่วน รองลงมา ได้แก่ สัดส่วนที่ 4 ที่มีน้ าหนักเฉลี่ย 37.46±0.10 
กรัม สูตรที่ 2, 1 และ 5 มีน้ าหนักเฉลี่ย 38.07±1.37,  37.46±0.10 และ 37.08±0.56 กรัม ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. จากการทดลองสูตรอาหารและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงด้วงสาคู ควรมีการศึกษา
ความชื้นของอาหารที่ใช้ในการทดลอง และอุณหภูมิที่เหมาะสมเพิ่มเติม 
 2. การเพ่ิมปริมาณในแต่ละสัดส่วนของอาหาร ขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหารหมู ซึ่งสัดส่วนที่มี
ปริมาณของอาหารหมูมาก ปริมาณของน้ าก็ควรมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากหากปริมาณน้ าน้อยเกินไปท าให้
อาหารหมูและสาคูบดไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และไม่เหมาะต่อการอาศัยของด้วงสาคู 
 3. ศึกษาความหนาแน่นและจ านวนของด้วงสาคู เพ่ือสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและพัฒนา 
การเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. ศึกษาขนาดมาตรฐานที่ตลาดต้องการ และระยะเวลาที่แน่นอนต่อการเก็บผลผลิต 
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ความส้าคัญของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลสาบสงขลา 
The importance of small organisms in Songkhla lagoon 

 

พงศธร จันทรัตน์1 

บทคัดย่อ 
 

ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้้าแบบลากูนขนาดใหญ่ เนื่องจากมีทางเชื่อมต่อระหว่างทะเล
อ่าวไทย และล้าคลองบนแผ่นดินใหญ่ ส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของผู้ผลิตเบื้องต้น และส่งผลสืบเนื่องต่อการด้ารงชีพของสัตว์น้้าในห่วงโซ่อาหารของ
ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา บทความวิชาการฉบับนี้ได้กล่าวถึงความส้าคัญของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 3 
กลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย 1) แพลงก์ตอนพืชมีบทบาทเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น
สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเป็นอาหารธรรมชาติของผู้บริโภคขั้นต้น 2) แพลงก์ตอนสัตว์เป็น
ผู้บริโภคขั้นต้นที่สามารถถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตเบื้องต้นในกลุ่มแพลงก์ตอนพืชสู่ผู้บริโภคขั้นสูง
ผ่านทางห่วงโซ่อาหาร และแพลงก์ตอนสัตว์บางชนิดยังเป็นตัวอ่อนของสัตว์น้้าเศรษฐกิจที่สามารถ
บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง 3) สัตว์หน้าดินเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนช่วยในกระบวนการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ใต้พ้ืนท้องน้้า และมีบทบาทส้าคัญเป็นอาหารของสัตว์น้้าส้าคัญทางการประมง 
ส่งผลต่อการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้คนบริเวณทะเลสาบสงขลา อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจที่
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้ง 3 กลุ่ม ในบางชนิดมีแนวโน้มที่สามารถน้ามาเพาะเลี้ยงเพ่ือใช้เป็นอาหารมีชีวิต
ส้าหรับการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน และเป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์น้้าในระบบการเพาะเลี้ยง ดังนั้น
บทความวิชาการฉบับนี้จึงเป็นการน้าเสนอบทบาทส้าคัญของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และ
สัตว์หน้าดินในระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้เนื้อหาในบทความยังสามารถน้ามาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกชนิด การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ และรูปแบบการ
เพาะเลี้ยงเพ่ือการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่าวนี้เป็นอาหารมีชีวิตในการเลี้ยงและอนุบาลสัตว์
น้้าในระบบการเพาะเลี้ยงของประเทศไทยได ้

 
ค้าส้าคัญ : แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสัตว์, สัตว์หน้าดิน, ทะเลสาบสงขลา 
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Abstract 
 

The Songkhla lagoon is a large aquatic ecosystem connected to the Gulf 
of Thailand and by canals to the mainland. This has resulted in the abundance of 
nutrients essential for the growth of primary producers of the aquatic food chain in 
the lagoonal ecosystem. This review discusses the importance of 3 groups of small 
living organisms in the Songkhla lagoon including : 1) phytoplankton which serve as 
primary producers through photosynthesis and as natural foods for other aquatic 
animals. 2) zooplankton which play an important role in the energy flow from the 
primary producers which are phytoplankton to high level consumers of the aquatic 
food chain. Their abundance also suggests the richness of the fishery resources of 
the area; and lastly,  3) benthic fauna which are organisms of immense significance in 
the decomposition of organic matter on the benthic zone and  serve as natual food 
source for aquatic animal of high economic value in the area. Besides their natural 
significance, these small organisms have high potential for utilization under 
controlled conditions. Interestingly, a number of species from phytoplankton 
zooplankton and benthic fauna may be cultivated in indoor facilities and eventually 
be utilized as live food for larval rearing and as dietary supplements of many 
aquaculture species. At present, the major challenge for the researchers in this area 
is on the selection of appropriate species of high nutirional value that can be 
cultivated under controlled conditions. 

Keywords : Phytoplankton, Zooplankton, Bentic fauna, Songkhla lagoon 

 
บทน้า 

ทะเลสาบสงขลา (Songkhla lagoon) มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
และพัทลุง สามารถแบ่งทะเลสาบออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ทะเลสาบสงขลาตอนล่างหรือ
ตอนนอก มีเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสงขลารวมทั้งบริเวณเกาะยอ และเป็นส่วนที่มีปาก
ของทะเลสาบเปิดออกสู่ทะเลอาวไทย 2) ทะเลสาบสงขลาตอนกลางตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
จังหวัดพัทลุงบริเวณอ้าเภอปากพะยูน และ 3) ทะเลสาบสงขลาตอนบนหรือตอนในตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพัทลุง รวมทั้งทะเลน้อยที่เป็นพ้ืนทีท่ะเลสาบน้้าจืดตลอดปี ทะเลสาบสงขลาจึงจัดเป็นแหล่งน้้า
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ที่เรียกว่าลากูน (lagoon) เนื่องจากมีปากทะเลสาบบริเวณตอนล่างเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยส่งผลให้
ได้รับอิทธิพลจากทั้งน้้าเค็ม น้้าจืดจากแม่น้้า ล้าคลอง และน้้าท่าจากแผ่นดินใหญ่ไหลลงสู่ทะเลสาบ มี
ผลให้ความเค็มของน้้ามีการเปลี่ยนแปลงตามต้าแหน่งของทะเลสาบแต่ละส่วนและฤดูกาลในรอบปี
(เสาวภา อังสุภานิช, 2555) เนื่องจากทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนที่รองรับน้้าจากหลายแหล่งส่งผลให้เกิด
การพัดพาเอาแร่ธาตุอาหาร และสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของไนโตรเจน และฟอสฟอรัสมีความ
จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของผู้ผลิตเบื้องต้น (primary producer) (นิคม ละอองศิริวงศ์, 2547) และ
สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้บริเวณทะเลสาบ
สงขลายังจัดเป็นแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิดประกอบด้วย สาหร่าย พืชน้้า 
และพรรณไม้ป่าชายเลนที่มีความส้าคัญเป็นแหล่งอาศัย หาอาหารของสัตว์น้้าและสัตว์บก โดยเฉพาะ
เป็นแหล่งเหมาะสมส้าหรับการวางไข่ และการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้้าเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญต่อ
การประมงพ้ืนบ้านของชาวประมงที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบสงขลา และส่งผลสืบเนื่องต่อ
อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้้าพ้ืนบ้านที่จับขึ้นมาได้จากทะเลสาบ ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้าง
รายได้ให้กับผู้คนในบริเวณดังกล่าว 

บทความวิชาการฉบับนี้ได้แบ่งหัวข้อน้าเสนอเนื้อหาเป็น 3 ตอน คือ บทบาทความส้าคัญ
ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในกลุ่มแพลงก์ตอนพืช (phytoplankton) แพลงก์ตอนสัตว์ (zooplankton) 
และสัตว์หน้าดิน (benthic fauna) ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลา การเขียนและการเรียบเรียง
บทความครั้งนี้ได้มีแนวคิดบนพ้ืนฐานการออกปฏิบัติการภาคสนามในรายวิชาที่ผู้เขียนรับผิดชอบสอน 
เช่น สัตว์น้้าไม่มีกระดูกสันหลัง ชีววิทยาทางทะเล และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเบื้องต้น เป็นต้น และ
ข้อคิดบางส่วนได้จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์
ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 การประชุมวิชาการลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาวิจัย ครั้งที่ 1 และการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4 เป็นต้น และที่ส้าคัญข้อมูลทางวิชาการที่ใช้สนับสนุนใน
บทความได้มาจากการวิเคราะห์เรียบเรียงเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์
ของการเขียนในครั้งนี้กล่าวถึงบทบาทส้าคัญของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดินใน
ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา ซึ่งจัดเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้ผู้อ่านได้เล็งเห็นถึง
ความส้าคัญของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่าวนี้ในทะเลสาบสงขลาที่คนทั่วไปมักมองข้าม และยังเป็นการ
ปลูกฝังทัศนคติของผู้อ่านให้ตระหนักถึงความส้าคัญของทะเลสาบสงขลาอันเป็นทรัพยากรแหล่งน้้าที่
มีคุณค่ายิ่ง นอกจากนี้เนื้อหาในบทความยังกล่าวถึงแนวทางการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุ่ม ที่มี
บทบาทเป็นอาหารมีชีวิตในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยในอนาคตได้ 
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1. แพลงก์ตอนพืช 
แพลงก์ตอนพืชจัดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในกลุ่มผู้ผลิตเบื้องต้นที่ส้าคัญในระบบนิเวศ

แหล่งน้้าทั่วไป ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ด้ารงชีพล่องลอยไปตามกระแสน้้า และมีบทบาทส้าคัญใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหารในมวลน้้าเพ่ือ
สร้างและสะสมสารอาหารเก็บไว้ภายในเซลล์ และยังสามารถผลิตแก๊สออกซิเจนในมวลน้้าและ
บรรยากาศอีกด้วย นอกจากนี้แพลงก์ตอนพืชยังเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีบทบาทส้าคัญเป็นอาหาร
ของผู้บริโภคขั้นต้นในกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์น้้าวัยอ่อน มีผลให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานจาก
ผู้ผลิตเบื้องต้นสู่ผู้บริโภคขั้นถัดไปได้ (ลัดดา วงศ์รัตน์, 2544) โดยมีรายงานว่าในทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างมีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอม (Bacillariophyta) สาหร่ายสีเขียว 
(Chlorophyta) ไดโนแฟลกเจลเลต (Pyrrhophyta) สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน (Cyanophyta) 
สาหร่ายสีน้้าตาลแกมทอง (Chrysophyta) และยูกลีนอยด์ (Euglenophyta) (นิกร ฤทธิบูรณ์ และ
เสาวภา อังสุภานิช, 2539; Angsupanich & Rakkheaw, 1997) ซึ่งความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช
ในทะเลสาบสงขลานอกจากมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้้าในแต่ละฤดูกาลที่ส่งผลต่อ
ความหลากหลายและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในทะเลสาบแล้ว ยังอาจมีผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การปล่อย
น้้าเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ จากบ้านเรือน โรงงาน การเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
โดยของเสียจากกิจกรรมดังกล่าวสามารถปลดปล่อยสารอาหารที่มีองค์ประกอบของไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสที่เป็นปัจจัยจ้ากัด (limiting factor) ในการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งหาก
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้รับสารอาหารดังกล่าวในปริมาณมากมักชักน้าให้เกิดการเพ่ิมจ้านวนความหนาแน่น
ของเซลล์มากกว่าปกติ เรียกว่าการเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน (eutrophication) นอกจากนี้การ
ตัดไม้ท้าลายป่าและการก่อสร้างบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาก็สามารถชักน้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความขุ่นของน้้าในทะเลสาบอย่างฉับพลันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชาคมแพลงก์พืชในบริเวณดังกล่าวได้เช่นกัน (Chesoh et al., 2009) 

แพลงก์ตอนพืชสามารถน้ามาประยุกต์ใช้เป็นดัชนีชีวภาพเพ่ือการวิเคราะห์คุณภาพน้้า
เบื้องต้น โดยจากการศึกษาของ ยุวดี พีรพรพิศาล และคณะ (2550) ในการตรวจวัดคุณภาพน้้าด้วย
การใช้แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่ส้ารวจพบในแหล่งน้้าจืดเพ่ือการประเมินคุณภาพน้้าด้วยวิธี AARL-
PP Score สามารถบ่งชี้คุณภาพน้้าได้ 6 ระดับ ประกอบด้วย น้้าคุณภาพดี (oligotrophic status) 
น้้าคุณภาพดีถึงปานกลาง (oligotrophic-mesotrophic status) น้้าคุณภาพปานกลาง (mesotrophic 
status) น้้าคุณภาพปานกลางถึงไม่ดี (mesotrophic-eutrophic status) น้้าคุณภาพไม่ดี (eutrophic 
status) และน้้าคุณภาพไม่ดีมาก (hypereutrophic status) โดยให้แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในแต่ละ
สกุล (genus) มีการก้าหนดคะแนนเพ่ือบ่งชี้คุณภาพน้้า ซึ่งแพลงก์ตอนพืชในสกุลที่มีคะแนนน้อยจะ
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บ่งชี้คุณภาพน้้าดี เช่น Dinobryon, Cosmarium, Cyclotella, Eunotia, Micrasterias เป็นต้น 
ส่วนแพลงก์ตอนในสกุลที่มีคะแนนมากจะบ่งชี้ว่าคุณภาพน้้าไม่ดี เช่น Euglena, Merismopedia, 
Nitzschia, Phormidium เป็นต้น ซึ่งหลักการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการน้ามาประยุกต์ใช้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพน้้าขั้นต้นด้วยดัชนีชีวภาพแพลงก์ตอนพืชในทะเลสาบสงขลา 
นอกจากนี้แพลงก์ตอนพืชบางชนิดสามารถใช้เป็นอาหารธรรมชาติของสัตว์น้้าในระบบการเพาะเลี้ยง 
เช่น การใช้แพลงก์ตอนพืชจ้าพวกไดอะตอมในสกุล Chaetoceros และ Skeletonema ในการอนุบาล
ลูกกุ้งกุลาด้า (Penaeus monodon) ในโรงเพาะฟัก (Pechmanee, 1997) และการใช้แพลงก์ตอน
พืชจ้าพวกสาหร่ายสีเขียวเพ่ือท้าน้้าเขียว (green water) ในถังเลี้ยงและบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือประโยชน์
ในการพรางแสงของสัตว์น้้า และยังเป็นอาหารธรรมชาติที่ส้าคัญในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้้าด้วย นอกจากนี้
สาหร่ายสีเขียวบางชนิดในสกุล Chlorella และ Nannochloropsis สามารถน้ามาใช้เป็นอาหารเลี้ยง
โรติเฟอร์น้้าเค็มเพ่ือใช้ในการอนุบาลลูกปลากะพงขาวและลูกปลากะรังในโรงเพาะฟักได้ (Marte, 2003) 
ซึ่งแพลงก์ตอนพืชเหล่านี้มีรายงานพบในทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะกลุ่มไดอะตอมและสาหร่ายสี
เขียวที่น่าจะมีการศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกชนิดและสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
เหมาะสมต่อการใช้อนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน และความสามารถในการน้ามาเพาะเลี้ยงขยายปริมาณได้ใน
ระบบการเพาะเลี้ยง โดยจะเห็นได้ว่าแพลงก์ตอนพืชในทะเลสาบสงขลาสามารถน้ามาประยุกต์ในด้าน
การวิจัยเพื่อสร้างประโยชน์ในวงการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

 
2. แพลงก์ตอนสัตว์ 

แพลงก์ตอนสัตว์จัดเป็นสิ่งมีชิวตที่ด้ารงชีพล่องลอยไปตามกระแสน้้า โดยทั่วไปสามารถ
แบ่งแพลงก์ตอนสัตว์ตามวงจรชีวิตออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยตัวอ่อนของสัตว์น้้าที่ด้ารงชีพเป็น
แพลงก์ตอนสัตว์เพียงช่วงเวลาหนึ่งของวงจรชีวิตก่อนที่จะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย เช่น ตัวอ่อนของสัตว์
น้้าที่อาศัยอยู่ในมวลน้้า และสัตว์น้้าที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดินใต้พ้ืนท้องน้้า เช่น กุ้ง ปู กั้ง หอย 
ไส้เดือนทะเล ฯลฯ จึงเรียกแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มนี้ว่าแพลงก์ตอนชั่วคราว (meroplankton) ส่วน
แพลงก์ตอนสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งจะด้ารงชีพเป็นแพลงก์ตอนตลอดชีวิตตั้งแต่ระยะตัวอ่อนจนถึงระยะตัว
เต็มวัย เช่น โรติเฟอร์ (rotifer) โคพีพอด (copepod) กุ้งเคย หนอนธนู ฯลฯ จึงเรียกแพลงก์ตอนสัตว์
กลุ่มนี้ว่าแพลงก์ตอนถาวร (holoplankton) ซึ่งแพลงก์ตอนสัตว์บางกลุ่มสามารถมองเห็นได้ด้วยตา
เปล่า เช่น ลูกกุ้ง กุ้งเคย แมงกะพรุน ฯลฯ แต่แพลงก์ตอนสัตว์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้้าไม่มีกระดูกสันหลัง
ขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจ้าเป็นต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ เช่น สัตว์เซลล์เดียว 
(protozoa) ตัวอ่อนไส้เดือนทะเล ตัวอ่อนของสัตว์จ้าพวกกุ้งปูกั้ง (crustacean) ฯลฯ (เสาวภา อังสุภานิช, 
2528) แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กนับว่ามีบทบาทส้าคัญเป็นผู้บริโภคขั้นต้นในสายใยอาหารของระบบ
นิเวศแหล่งน้้าทั่วไป เนื่องจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักบริโภคแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารจึงสามารถ
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ถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตเบื้องต้นสู่ผู้บริโภคขั้นสูงผ่านทางสายใยอาหารได้ แต่อย่างไรก็ตามก็มี
แพลงก์ตอนสัตว์บางกลุ่มที่สามารถบริโภคจุลินทรีย์ ซากพืช ซากสัตว์ และตะกอนแขวนลอยในมวล
น้้าเป็นอาหาร (ลัดดา วงศ์รัตน์, 2543) โดยจากการศึกษาของ อานนท์ อุปบัลลังก์ และเสาวภา อัง
สุภานิช (2538) ได้รายงานการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ในคลองพะวงบริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนล่าง พบสมาชิกแพลงก์ตอนสัตว์จ้าพวกโรติเฟอร์  สัตว์เซลล์เดียว และอาร์โทรพอด
(arthropod) เป็นกลุ่มเด่นจากตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์หลากหลายกลุ่ม ประกอบด้วย สัตว์เซลล์
เดียว หนอนริบบิ้น (rhynchocoela) โรติเฟอร์ (rotifera) ซีเลนเทอเรต (coelenterata) หวีวุ้น 
(ctenophora) หนอนตัวกลม (nematoda) ไบรโอซัว (bryozoa) หนอนธนู (chaetognatha) แอนนีลิด 
(annellida) อาร์โทรพอด (arthropoda) มอลลัส (mollusca) เอกไคโนเดิร์ม (echinodermata) และ
คอร์เดท (chordata) ส่วนการศึกษาของ Angsupanich (1997) รายงานพบตัวอ่อนกุ้งปูกั้ง (decapod 
larvae) ลูกปลา สัตว์เซลล์เดียว โรติเฟอร์ และโคพีพอดหลากหลายสกุลในกลุ่มฮาร์แพคทิคอย 
(harpacticoid) คาลานอยด์ (calanoid) และไซโคลพอยด์ (cyclopoid) ในขณะที่การศึกษาความ
หลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนจากการรายงานของ Pholpunthin 
(1997) พบแพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่มโรติเฟอร์ คลาโดเซอแรน (cladoceran) และโคพีพอดในทะเลสาบ
น้้าจืดบริเวณทะเลน้อย จงัหวัดพัทลุง 

แพลงก์ตอนสัตว์จัดเป็นอาหารธรรมชาติที่ส้าคัญในระบบนิเวศแหล่งน้้า จากบทบาท
ดังกล่าวสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ตัวอ่อนหอยนางรม (Oyster trochophores) โรติเฟอร์ (Brachionus 
plicatilis, Brachionus rotundiformis และ Brachionus sp.) อาร์ทีเมีย (Artemia) และโคพีพอด 
ได้น้ามาใช้เป็นอาหารมีชีวิตส้าหรับอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อนในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าทั่วไป (Liao 
et al., 2001) โดยมีรายงานการเพาะเลี้ยงโคพีพอดน้้าเค็มเขตร้อนหลายชนิดเพ่ือใช้ในการอนุบาล
สัตว์น้้าวัยอ่อนส้าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น การใช้โคพีพอดชนิด Acartia clause ในการอนุบาลลูกปลา
กะรังดอกแดง   (Epinephelus coioides)  (Doi et al., 1997)  และการใช้โคพีพอดชนิด Oithona 
rigida ในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer) (Santhanam & Perumal, 2012) ซึ่งมี
รายงานว่าโคพีพอดในสกุล Acartia และ Oithona สามารถพบได้ในทะเลสาบสงขลา (Angsupanich, 
1997) จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาคัดแยกสายพันธุ์เพ่ือการเพาะเลี้ยงส้าหรับใช้ในการอนุบาลสัตว์
น้้าวัยอ่อนในโรงเพาะฟักสัตว์น้้าของประเทศไทย นอกจากนี้บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนยังมี
รายงานการพบโรติเฟอร์ชนิด Brachionus angularis (Pholpunthin, 1997) ซ่ึงโรติเฟอร์ชนิดนี้มี
การศึกษาว่าสามารถน้ามาเพาะเลี้ยงเพ่ือใช้ในการอนุบาลปลาน้้าจืดวัยอ่อนได้อย่างเหมาะสม 
เนื่องจากมีขนาดของล้าตัวค่อนข้างเล็กเหมาะสมกับขนาดปากของลูกปลาวัยอ่อน (Ogata et al., 
2011) จึงมีความเป็นไปได้ว่าแพลงก์ตอนสัตว์ในทะเลสาบสงขลาหลายชนิดมีแนวโน้มที่จะสามารถ
น้ามาศึกษาวิจัยต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความเหมาะสมของโภชนะในแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดนั้น ๆ 
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ร่วมกับการใช้เลี้ยงสัตว์น้้าและการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน หรือแม้กระทั่งการคัดเลือกสายพันธุ์ที่
เหมาะสมแก่การน้ามาเพาะเลี้ยงเพ่ือการประยุกต์เป็นอาหารมีชีวิตในระบบการเพาะเลี้ยงน้้าได ้

 
3. สัตว์หน้าดิน 

นอกจากแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีการศึกษาวิจัยกันในทะเลสาบสงขลา
แล้วยังปรากฏสัตว์น้้าอีกกกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณผิวหน้าดินด้ารงชีพด้วยการกินสัตว์ พืช และ
สารอินทรีย์เป็นอาหาร ซ่ึงตัวอ่อนของสัตว์เหล่านี้ด้ารงชีพเป็นแพลงก์ตอนชั่วคราว ส่งผลต่อความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาได้เช่นกัน โดยการศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน
บริเวณทะเลสาบสงขลาได้มีรายงานไว้ดังการศึกษาวิจัยของ Angsupanich & Kuwabara (1995) 
พบสัตว์หน้าดินจ้าพวกไส้เดือนทะเล (polychaete) เป็นกลุ่มเด่นในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
รองลงมาคือสัตว์จ้าพวกกุ้งปูกั้ง และมอลลัส (mollusk) ตามล้าดับ โดยกลุ่มสัตว์จ้าพวกกุ้งปูกั้งที่พบ
มากสุดเป็นทาไนดาเซียน (tanaidacean) ไอโซพอด (isopod) แอมฟิพอด (amphipod) และกุ้ง 
(Eupogebia) ตามล้าดับ หลังจากนั้นมีการศึกษาของ Angsupanich & Kuwabara (1999) ก็ได้ผล
สอดคล้องกัน โดยพบไส้เดือนทะเลและแอมฟิพอดเป็นสัตว์หน้าดินกลุ่มเด่นบริเวณคลองพะวง แต่พบ
หอยสองฝา (pelecypod) และหอยฝาเดียว (gastropod) เป็นกลุ่มเด่นบริเวณคลองอู่ตะเภาใน
ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง อีกท้ัง เสาวภา อังสุภานิช และคณะ (2548) ได้ศึกษาสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่
ในทะเลสาบสงขลาตอนกลางพบกลุ่มเด่นเป็นไส้เดือนทะเล รองลงมาเป็นอาร์โทรพอด และมอลลัส 
ตามล้าดับ นอกจากนี้ยังพบรายงานการศึกษาความหลากหลายของสัตว์น้้าที่สามารถน้ามาบริโภคเป็น
อาหารและมีค่าทางเศรษฐกิจการประมง เช่น หอยแมลงภู่ และหอยนางรม ที่พบได้ในบริเวณป่าชาย
เลนและริมฝั่งเกาะยอ จังหวัดสงขลา (วิสุทธิ์ ถิรสัตยวงศ์ และจันทิมา เจริญศรี, 2548)นอกจากนี้สัตว์
หน้าดินยังจัดเป็นองค์ประกอบส้าคัญที่มีชีวิตในระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา เนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้
สามารถขุดและเคลื่อนที่ได้บริเวณผิวหน้าดิน ส่งผลให้เกิดการแทรกตัวของออกซิเจนที่ละลายอยู่ใน
มวลน้้าลงสู่ผิวหน้าดิน ซึ่งมีผลดีต่อกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์  และซากพืชซากสัตว์ด้วย
จุลินทรีย์ในดิน ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยสารอาหารที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพของผู้ผลิตเบื้องต้นใน
มวลน้้า และมีผลในการลดปริมาณการสะสมของเสียในตะกอนดินใต้พ้ืนท้องน้้าอีกด้วย นอกจากนี้
วงจรชีวิตของสัตว์หน้าดินในระยะตัวอ่อนมักด้ารงชีพเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ชั่วคราว  และเป็นอาหาร
ของสัตว์น้้าชนิดอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในมวลน้้าก่อนที่ตัวอ่อนเหล่านี้จะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยกลับลงไปอาศัย
อยู่บริเวณหน้าดินใต้พ้ืนท้องน้้า ซึ่งก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของอาหารธรรมชาติส้าหรับสัตว์น้้า
ชนิดอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลา (เสาวภา อังสุภานิช, 2555) โดยการศึกษาของ เสาวภา อังสุภานิช 
และคณะ (2548) ได้รายงานองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของปลากดหัวอ่อน (Osteogeneiosus 
militaris) และปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) ในทะเลสาบสงขลา พบสัตว์หน้าดินกลุ่มทาไนดาเซียน 
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แอมฟิพอด หอยสองฝา ไส้เดือนทะเล และไอโซพอดเป็นองค์ประกอบหลัก สอดคล้องกับการศึกษา
ของเสาวภา อังสุภานิช และอ้านาจ ศิริเพชร (2544) พบว่าปลากดหัวโม่งหรือปลากดหัวแข็ง (A. maculatus) 
ในทะเลสาบสงขลาตอนบนบริโภคทาไนดาเซียนชนิด Apseudes sapensis เป็นอาหารหลักเช่นกัน 
ส่วนที่เหลือพบว่าประกอบด้วยสัตว์จ้าพวกกุ้งปูกั้ง หอย และลูกปลาในกระเพาะอาหาร ในขณะที่
ปลากดขี้ลิง (Arius sagor) ที่จับได้ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างก็พบทาไนดาเซียนชนิด Apseudes 
sapensis เป็นอาหารหลักในกระเพาะของปลาชนิดนี้เช่นกัน ในขณะที่ วลีรัตน์ มูสิกะสังข์ และคณะ 
(2549) ได้ศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลาตะกรับ (Scatophagus argus) ใน
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนล่าง พบว่านอกจากปลาจะบริโภคสาหร่ายและแพลงก์ตอนเป็น
อาหารแล้ว ยังมีสัตว์หน้าดินจ้าพวกแอมฟิพอด ไส้เดือนทะเล หอยขนาดเล็ก ฯลฯ เป็นองค์ประกอบ
ของอาหารในกระเพาะของปลาชนิดนี้ด้วย อีกท้ัง ธเนศ ศรีถกล และคณะ (2544) พบว่าปลาเห็ดโคน 
(Sillago sihama) ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างมักบริโภคสัตว์หน้าดินในกลุ่มกุ้งปูกั้ง และ
ไส้เดือนทะเลเป็นอาหาร ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสัตว์หน้าดินมีความส้าคัญ
เป็นอาหารธรรมชาติส้าคัญในห่วงโซ่อาหารที่มีผู้บริโภคเป็นปลาส้าคัญทางการประมงพ้ืนบ้านบริเวณ
ทะเลสาบสงขลา 

สัตว์หน้าดินเป็นอาหารธรรมชาติที่ส้าคัญของสัตว์น้้าในทะเลสาบสงขลา ซึ่งบทบาท
ดังกล่าวจึงเป็นที่น่าศึกษาค้นคว้าในการประยุกต์ใช้สัตว์เหล่านี้อาหารมีชีวิตเลี้ยงสัตว์น้้าในระบบการ
เพาะเลี้ยง โดยมีรายงานสนับสนุนว่าแอมฟิพอดมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพาะเลี้ยงขยายปริมาณ
เพ่ือใช้เป็นตัวเลือกหนึ่งในบทบาทอาหารธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์น้้าในระบบการเพาะเลี้ยง (Baeza-
Rojano et al., 2013) เนื่องจากแอมฟิพอดประกอบไปด้วยสารอาหารส้าคัญที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้้า โดยเฉพาะกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง (polyunsaturated fatty acids) (Woods, 2009) และ
โปรตีน (Baeza-Rojano et al., 2014) นอกจากนี้ยังพบว่าไส้เดือนทะเลบางชนิดสามารถน้ามาเพาะ
ขยายปริมาณได้ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือการใช้ประโยชน์เป็นอาหารมีชีวิตในการเลี้ยงสัตว์
น้้าชนิดอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น การเพาะเลี้ยงไส้เดือนทะเลชนิด Perinereis nuntia ด้วยอาหารกุ้งส้าเร็จรูป
ในกระบะทรายพลาสติกเพ่ือน้าผลผลิตไปใช้เป็นอาหารมีชีวิตเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด้า (P. monodon) 
และกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) (กฤษฎา สุขเจริญ และคณะ, 2554) เนื่องจากไส้เดือน
ทะเลมีองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง และโปรตีนในปริมาณเหมาะสมที่ช่วยเสริมสร้างการ
เจริญเติบโตของกุ้งทะเล (Techaprempreecha et a., 2011) และยังสามารถกระตุ้นการพัฒนาการ
ของระบบสืบพันธุ์ในพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีรายงานว่าสามารถกระตุ้นการพัฒนาการ
เจริญพันธุ์ของระบบสืบพันธุ์ พ่อพันธุ์กุ้งกุลาด้าที่มีผลเชิงบวกต่อการแสดงออกของอสุจิ (sperm 
performance) สรีรวิทยาของอสุจิ (sperm physiology) และสัณฐานวิทยาของอสุจิ (sperm 
morphology) (Leelatanawit et al., 2014) และสามารถกระตุ้นการพัฒนาการของรังไข่ในแม่พันธุ์
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กุ้งลายเสือ (Marsupenaeus japonicus) (Nguyen et al., 2012) นอกจากนี้ยังพบฮาร์แพคทิคอยด์
โคพีพอดที่ด้ารงชีพเป็นสัตว์หน้าดินอาศัยอยู่บริเวณแหล่งหญ้าทะเลในทะเลสาบสงขลา(Angsupanich 
et al., 1997) ซึ่งโคพีพอดกลุ่มนี้สามารถน้ามาใช้เป็นอาหารของสัตว์น้้าวัยอ่อนได้เป็นอย่างดี โดย
สนับสนุนจากการศึกษาของ สุภาวดี จุลละศร และคณะ (2556) รายงานว่าฮาร์แพคทิคอยด์โคพีพอด
ในสกุล Trigiopus สามารถน้ามาเพาะเลี้ยงขยายปริมาณเพ่ือใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาด้า และการ
ใช้โคพีอดในสกุล Tisbe ในการอนุบาลลูกกุ้งขาว (P. vannamei) (de Lima & Souza-Santos, 
2007) และลูกปลาการ์ตูนลายปล้อง (Amphiprion clarkii) (Olivotto et al., 2008) ส่งผลให้เกิด
การกระตุ้นอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของสัตว์น้้าวัยอ่อนที่อนุบาลด้วยโคพีพอดกลุ่มนี้
ได้ ซึ่งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ฮาร์แพคทิคอยด์โคพีพอดที่ด้ารงชีพเป็นสัตว์น้้าดิน
ในทะเลสาบสงขลาน่าจะมีแนวโน้มในการน้ามาใช้ประโยชน์ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของ
ประเทศไทยได้ในอนาคต 

สรุป 
ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้้าแบบลากูลขนาดใหญ่ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างของ

ประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่เป็นปัจจัยจ้ากัด ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
แพลงก์ตอนพืชที่มีบทบาทเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นส้าคัญของสายใยอาหารในระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา 
นอกจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และธาตุอาหารใน
มวลน้้าเพื่อสร้างสารอาหารและแก๊สออกซิเจนแล้ว ยังมีแนวทางในการประยุกต์ใช้เป็นดัชนีชีวภาพใน
การตรวจวัดคุณภาพน้้าขั้นต้นได้อีกด้วย รวมทั้งแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอมและสาหร่ายสีเขียว
ในทะเลสาบสงขลาน่าจะมีความเป็นไปได้ในการน้ามาศึกษาวิจัยเพ่ือการเพาะเลี้ยงขยายปริมาณ
ส้าหรับใช้ในอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อนในโรงเพาะฟัก ในขณะที่แพลงก์ตอนสัตว์นั้นมีบทบาทส้าคัญเป็น
ผู้บริโภคข้ันต้นก่อนที่จะถูกกินต่อเป็นทอด ๆ ด้วยผู้บริโภคข้ันถัดไป ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดพลังงาน
จากผู้ผลิตเบื้องต้นที่เป็นแพลงก์ตอนพืชไปสู่ผู้บริโภคขั้นสูงในระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้
แพลงก์ตอนสัตว์บางชนิดยังเป็นตัวอ่อนของสัตว์น้้าเศรษฐกิจส้าคัญของระบบการประมงในบริเวณ
พ้ืนที่ดังกล่าว และเป็นที่น่าสนใจที่แพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่มโคพีพอดและโรติเฟอร์น่าจะสามารถน้ามา
เพาะเลี้ยงเพ่ือใช้ในการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อนได้เช่นกัน ส่วนสัตว์หน้าดินนั้นนอกจากเป็นอาหาร
ธรรมชาติที่ส้าคัญของสัตว์น้้านานาพรรณ และสัตว์น้้าส้าคัญทางเศรษฐกิจการประมงในทะเลสาบ
สงขลาแล้ว ยังเป็นส่วนส้าคัญในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินใต้พ้ืนน้้าอีกด้วย 
นอกจากนี้การประยุกต์ใช้สัตว์หน้าดินในกลุ่มแอมฟิพอด ไส้เดือนทะเล และฮาร์แพคทิคอยด์โคพีพอด
ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้เช่นกัน ทะเลสาบสงขลาจึงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
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ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ส้าคัญในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย นอกจากเป็นแหล่งที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์น้้าที่ผู้ใช้ทรัพยากรสามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาต้องค้านึงถึงผลกระทบที่
อาจส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของทะเลสาบ โดยเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ได้กล่าวมาข้างต้น
นับเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทความส้าคัญของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ และสัตว์หน้าดิน ให้แก่ผู้ใช้ทรัพยากรกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบสงขลา จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ควรให้การสนับสนุนเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส้านึก
ในการหวงแหนและดูแลรักษาทรัพยากรที่มีค่าในทะเลสาบสงขลา และเนื้อหาในบทความฉบับนี้
สามารถเป็นแรงผลักดันในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทะเลสาบสงขลาสู่สาธารณะทั้งใน
วงการทางวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไปในการประชุมวิชาการลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 นี้อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
บทความวิชาการฉบับนี้ เป็นการกล่าวถึงความส้าคัญของสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่

ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ซึ่งเป็นแนวทางในการวิจัยในอนาคต
เพ่ือการศึกษาใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และสร้างความตระหนักใน
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในทะเลสาบ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้ง 3 กลุ่ม 
และเป็นอาหารธรรมชาติส้าคัญในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณโปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ที่ได้สนับสนุนการออกปฏิบัติการภาคสนามในรายวิชาที่ได้กล่าวมาข้างต้น และ
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ชักน้าให้ผู้เขียนมีแนวคิดในการสร้างสรรค์บทความวิชาการฉบับ
นี้ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงส้าหรับผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าของเอกสารอ้างอิงทางวิชาการที่ทรงคุณค่าให้
การเขียนบทความส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่มีต่อสมรรถนะการดูแลช่องปาก 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในอ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

The Effects of Oral Health Promotion Program on Oral Care 
Performance of Prathomsuksa 5 Students in Lamae District,  

Chumphon Province  

จันทร์จิรา สุขแก้ว1 อารยา ปรานประวิตร2 และสาโรจน์ เพชรมณี3 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบสมรรถนะการดูแลช่องปาก ก่อนและ
หลังการทดลองของนักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
สมรรถนะการดูแลช่องปากของนักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากกับนักเรียนที่
ได้รับการจัดทันตสุขศึกษาตามแผนการเรียนปกติ  การวิจัยกึ่งทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ  แบบวัดพฤติกรรม และแบบประเมินสภาวะ
อนามัยช่องปาก สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มีผลต่อความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และความเข้าใจในเจตคติ การปฏิบัติตัว และสภาวะอนามัยช่อง
ปาก หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.01)  เมื่อเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มีความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และความเข้าใจในเจตคติ การปฏิบัติตัว และสภาวะอนามัยช่อง
ปากดีกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดทันตสุขศึกษาตามแผนการเรียนปกติ อย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติ
(p=0.01)   

ค้าส้าคัญ : โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก, สมรรถนะการดูแลช่องปาก, นักเรียน, ชุมพร 
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Abstract 

The purposes of this research were: (1) to compare oral care performance of 
students before and after taking oral health promotion program 2) to compare oral 
care performance between two Prathomsuksa 5 student groups within oral health 
promotion program and normal dental health plan. The quasi experimental research 
was carried out with 44 students each of both experimental and control groups. The 
practical oral health promotion program was applied and evaluated with various 
forms such as test, attitude measurement, behavior scale and oral hygiene. The data 
analysis was indicated as percentage, mean, standard deviation, Independent t-test 
and paired sample t-test. 
 The research findings revealed that higher knowledge on oral health promotion 
affects significantly their understanding involving better attitude, practice and oral 
hygiene prior to program application (p= 0.01). The developed oral health care 
promotion program was shown higher significant results (p=0.01) of their knowledge 
in all aspects when compared to the group as normal dental health was applied. 

Keywords : oral health promotion program, oral care performance, students, Chumphon 

 
บทน้า 

สุขภาพช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเสริมคุณภาพชีวิต เพราะปัญหาสุขภาพช่องปาก
จะส่งผลต่อระบบอ่ืน ๆ ของร่างกาย จึงจ าเป็นต้องดูแลสุขภาพในช่องปากให้สมบูรณ์  ซึ่งในปัจจุบัน
แนวคิดการการดูแลช่องปากมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีตั้งแต่แรกเริ่มและคงสภาพที่ดีไว้ แต่
ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะได้เร่งด าเนินให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเอาใจใส่ดูแลตนเองมาโดย
ตลอดแต่ก็ยังพบว่าประชาชนยังเป็นโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบอยู่ทั้งในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่ง
ส่งผลต่อการสูญเสียฟันบางส่วนหรือทั้งปากในที่สุด   ในเด็กกลุ่มอายุ 6- 12 มีอัตราการเกิดโรคฟันผุ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 12 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ส าคัญ ทั้งระบาดวิทยา เนื่องจากเป็นกลุ่ม
อายุที่ฟันถาวรครบ 28 ซี่ ตลอดจนมีการเจริญของขากรรไกรเต็มท่ี อัตราการเกิดโรคฟันผุในวัยนี้จึงใช้
เพ่ือท านายแนวโน้มการเกิดโรควัยผู้ใหญ่และยังใช้เป็นตัวแทนเปรียบเทียบความรุนแรงของการเกิด
โรคในประเทศต่าง ๆ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาได้ก าหนดให้มีเนื้อหาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในการเรียนการสอนและด าเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในโรงเรียนร่วมกับ
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กระทรวงสาธารณสุขโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาทั่ว
ประเทศ 

จากรายงานผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 (ส านัก
ทันตสาธารณสุข, 2556, น.14-22) พบว่า สภาวะโรคฟันผุและการสูญเสียฟันจากการส ารวจสภาวะ
โรคฟันผุในฟันแท้ พบว่า เด็กอายุ 12 ปี มีประสบการณ์โรคฟันผุร้อยละ 52.3  มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน 
อุด (DMFT) เท่ากับ 1.3 ซี่/คน  เป็นฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 29.1 แต่สถานการณ์การได้รับ
บริการของเด็กกลุ่มนี้พบว่า ได้รับบริการอุดฟันในสัดส่วนที่สูงกว่าการถอนฟัน คือ อุดฟันร้อยละ 33.1 
ถอนฟันร้อยละ 3.9 ตามล าดับ โดยเด็กภาคเหนือจะได้รับบริการอุดฟันสูงสุด ร้อยละ 43.1 ภาคใต้
น้อยสุด ร้อยละ 24.5 สอดคล้องกับข้อมูลที่เด็กภาคเหนือมีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาเหลือร้อยละ 
21.5  ในขณะที่ภาคใต้พบเด็กฟันผุยังไม่ได้รักษาสูงสุด ร้อยละ 40.2 ปัญหาสภาวะปริทันต์ในเด็กวัย
เรียนและเยาวชน คือ การมีเหงือกอักเสบและการมีหินน้ าลาย พบว่า เด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 50.3 มี
เหงือกอักเสบเลือดออก โดยร้อยละ 20.7 มีหินน้ าลายร่วมด้วย แต่ก็ยังมีเด็กอีกร้อยละ 19.9 ที่มีหิน
น้ าลายในช่องปากโดยไม่มีการอักเสบของเหงือก แต่จ าเป็นต้องได้รับการขูดหินปูน  เนื่องจากเด็กกลุ่ม
นี้มีโอกาสพัฒนาเป็นเหงือกอักเสบได้ และผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพของเด็กอายุ 12 ปี อ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร พบว่า เด็กอายุ 12  ปี มีโรคฟันผุ ร้อยละ 73.9  โดยมีค่าเฉลี่ยฟันแท้ผุ ถอน อุด 
2.98 ซี่ต่อคน ทางด้านพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ พบว่า เด็กที่แปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่
โรงเรียนมีเพียงร้อยละ 24 วิธีการแปรงฟันของเด็กอายุ 12 ปี แปรงแบบขยับปัดเพียงร้อยละ 4.1 
(โรงพยาบาลละแม, 2555,น.5)  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก
ของนักเรียนไม่ว่าเป็นพฤติกรรมการแปรงฟัน พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากตนเอง และ
พฤติกรรมการบริโภคยังคงเป็นปัญหาที่นักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง จึงท าให้ปัญหาสุขภาพช่องปากยังคง
เป็นปัญหาทางสาธารณสุขมาโดยตลอด การแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถท าได้ ถ้านักเรียนมีความรู้ มี
การปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการแปรงฟัน โดยการใช้โปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมการสุขภาพช่องปาก
เพ่ือป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  เด็กช่วงวัย 11-12 ปี เป็นช่วงวัยที่คาบ
เกี่ยวระหว่างวัยเด็กกับวัยรุ่น เด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชาย เด็กในวัยนี้มีความเจริญเติบโต
และการเปลี่ยนแปลงหลายประการทั้งทางร่างกายและจิตใจ เด็กในวัยนี้จะมีความวิตกกังวลในเรื่อง
สุขภาพและความเป็นอยู่ของบุคคลในครอบครัว กลัวความผิดหวังเรื่องการเรียนและกลัวเสียหน้าใน
หมู่เพ่ือน เด็กจะเริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นของตัวเอง ชอบอิสระ ยอมรับกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของ
กลุ่ม เพื่อนมีอิทธิพลมากเพราะเริ่มก้าวสู่วัยรุ่น และเด็กในวัยนี้จะมีความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและ
คิดในนามธรรม รู้จักตั้งสมมุติฐานเข้าใจสัญลักษณ์และทฤษฎีต่าง ๆ (อรนุช  ลิมตศิริ, 2542, น.62-
65) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า แบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, 2006pp.  1 – 12) 
สามารถน ามาพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็น
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เด็ก วัยประมาณ 11 ปี เป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ เหมาะสมแก่การจัดกิจกรรม
ตามโปรแกรมซึ่งมีความหลากหลาย และหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในช่วงวัยนี้สามารถปลูกฝัง
ให้เป็นพฤติกรรมที่ถาวรได้ 

 ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่มีต่อสมรรถนะการดูแล
ช่องปากที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบสมรรถนะการดูแลช่องปาก ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2) เปรียบเทียบสมถรรนะการดูแลช่องปากของนักเรียนที่
ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากกับนักเรียนที่ได้รับการจัดทันตสุขศึกษาตามแผนการ
เรียนปกติ  คาดว่าผลจากการวิจัยจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน  ข้อค้นพบที่ได้สามารถน าไปปรับเปลี่ยนวิธีการในการ
ส่งเสริมสุขภาพปากในโรงเรียนประถมศึกษา  อันจะน ามาซึ่งการแก้ปัญหาโรคฟันผุและโรคเหงือก
อักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาให้ลดลงได้ 
 
วิธีการวิจัย                                                                                                                    
 ประชากร                                 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในอ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2) ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 316 คน                    
 กลุ่มตัวอย่าง             
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง โดยการใช้ตารางประมาณ
ค่าอ านาจการวิเคราะห์ทางสถิติ (power analysis) ก าหนดอ านาจการทดสอบ (level of power) 
เท่ากับ 0.80 ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ระดับนัยส าคัญ (significant level) ที่ 0.05 (คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558, น.21) ได้ขนาดกลุ่ม 44 คน สุ่มตัวอย่างโรงเรียนจ านวน 20 โรง จากการ
สุ่มอย่างง่าย โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่มได้ 2 โรง คือ 1) โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 2) โรงเรียน
สหกรณ์พัฒนา  ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง 45 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มจาก
จ านวน 2 ห้องเรียน  ซึ่งจะได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และก าหนดกลุ่มควบคุม เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 1 ห้อง 45 คน กลุ่มควบคุมจะได้รับการจัดทันตสุขศึกษา ตามแผนการเรียนปกติ  ท า
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การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนตาม Max-Min-Con Principle โดยวิธีการจับคู่จับคู่รายบุคคล (Matched 
subjects)  
 
รูปแบบการวิจัย          

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) มีกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลอง (Experiment group) จะได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่วนกลุ่มควบคุม (Control group) ได้รับทันตสุขศึกษาตาม
แผนการเรียนปกติ ใช้เวลาในการด าเนินการวิจัย 10 สัปดาห์  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ประยุกต์จากรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์เดอร์ (Pender’s Health 
Promoting Model) ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) กายวิภาคศาสตร์ของฟันและเหงือก2) โรคฟันผุ 
3) โรคเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์ 4) การดูแลสุขภาพช่องปาก 5) การแปรงฟันที่ถูกวิธี 6) การตรวจ
ฟันอย่างง่ายด้วยตนเอง 7) การตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์รอบตัวฟัน 8) ประกวดแปรงฟัน 9) ความสามารถ
ของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก แต่ละกิจกรรมใช้เวลา ระยะเวลา 50 นาที  10) บริการตรวจฟัน  
 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลของการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ที่มีต่อสมรรถนะการดูแลช่องปาก ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก  2) แบบวัดเจตคติและพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 3) แบบวัดพฤติกรรมด้าน
การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 4)  แบบประเมินสภาวะอนามัยช่องปากเป็นการวัดปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ โดยมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอ านาจแจกแจงอยู่ระหว่าง 0.40 – 1.00  
และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เกณฑ์ยอมรับอยู่ที่ 0.75 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 จัดกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ที่ประยุกต์จากรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพของเพนเดอร์ (Pender’s Health Promoting Model)  ให้กับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 
50 นาที เป็นเวลา 10 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมจะได้รับทันตสุขศึกษาตามแผนการเรียนปกติ ในระยะเวลา
เท่ากัน  ท าการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) หลังเสร็จสิ้นการ
ทดลอง 1 สัปดาห์ โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกับก่อนการทดลองซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้
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เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  แบบวัดเจตคติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก แบบสอบถาม
การปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  และแบบประเมินสภาวะอนามัยช่องปาก 

การทดลอง 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) มีกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลอง (Experiment group) โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้  
 1. สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย ต ารา 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กายวิภาคศาสตร์ของฟันและเหงือก  โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ หรือโรคปริทันต์ การดูแลสุขภาพ
ช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี  การตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตนเอง  การตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์
รอบตัวฟัน  

 2. น าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา และน าแบบทดสอบ
ความรู้ไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ทันตแพทย์ 2 ท่าน นักวิชาการสาธารณสุข 1 
ท่าน และคร ู2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 1)  การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากร ใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ระดับเจตคติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ระดับการ
ปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  และระดับสภาวะอนามัยช่องปาก เฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง ใช้ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง เกี่ยวกับความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เจตคติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การปฏิบัติด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  และสภาวะอนามัยช่องปาก ใช้การทดสอบ t-test  แบบ Dependent t-
test 4) การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลัง
การทดลอง เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เจตคติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปาก การปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  และสภาวะอนามัยช่องปาก ใช้การทดสอบ t-test 
แบบ paired sample t-test 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1046 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการดูแลช่องปาก ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนที่
ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก  ก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับ
ต่ า (ร้อยละ 70.50) หลังการทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับดีมาก 
(ร้อยละ 59.10) 2) ผลการเปรียบเทียบเจตคติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มีเจตคติด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.05, S.D. = 0.07) หลังการทดลองนักเรียนที่
ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่มีเจตคติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากอยู่ใน
ระดับดี ( = 4.13, S.D. = 0.09) 3) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  
ก่อนการทดลองนักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากมีการปฏิบัติด้านการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากในระดับพอใช้( = 2.84, S.D. = 0.18) หลังการทดลองนักเรียนที่ได้รับการจัด
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่มีการปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับดี 
( = 4.52, S.D. = 0.11) 4 ) ผลการเปรียบเทียบสภาวะอนามัยช่องปากปาก ก่อนการทดลอง
นักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่มีสภาวะอนามัยช่องปากอยู่ในระดับ
พอใช้ (ร้อยละ 77.30) หลังการทดลองนักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากส่วน
ใหญ่มีสภาวะอนามัยช่องปากอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 59.10)  
 
อภิปรายผล 
  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการดูแลช่องปาก ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนที่
ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เจตคติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การ
ปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากหลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากมีผลต่อ
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เจตคติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การปฏิบัติด้าน
การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปาก ของนักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก ทั้งนี้แสดงว่า โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากมีผลต่อสมรรถนะการดูแลช่องปาก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ซึ่งสอดคล้องกับ มโนทัศน์หลักของแบบจ าลองส่งเสริมสุขภาพ 
(Pender, N.J., Murdaugh, C.L. & Parsons, M.A., 2006, pp. 51 - 57) ที่ว่า พฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความรู้และทัศนคติ (Behavior-Specific Cognition and Affect) มีความส าคัญหรือมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
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สรุปผลการวิจัย 

  ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบสมรรถนะการดูแลช่องปากของนักเรียนที่ได้รับการจัด
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากกับนักเรียนที่ได้รับการจัดทันตสุขศึกษาตามแผนการเรียนปกติ ที่
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก เจตคติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และ
สภาวะอนามัยช่องปากดีกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดทันตสุขศึกษาตามแผนการเรียนปกติ อย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ประยุกต์จากรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 
(Pender’s Health Promoting Model) เน้นในด้าน พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทัศนคติ 
(Behavior-Specific Cognition and Affect) ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นต้องสามารถกระตุ้น
ความสนใจ สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในการน าโปรแกรมไปใช้  โรงเรียนควรมี
กิจกรรมที่สนับสนุนพฤติกรรม ของนักเรียนให้มีความคงทน เช่น การจัดให้มีการแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน การจัดประกวดสุขภาพช่องปาก เป็นต้น ในการจัดกิจกรรม ควรจัดให้ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอนร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
  
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อารี พุ่มประไวทย์ อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี  
อาจารย์ ดร.อารยา ปรานประวิตร  และผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือและให้
ข้อคิดเห็น ค าแนะน าในการปรับปรุงเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม และผู้อ านวยการโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ครูอนามัย และครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนที่จะ
ท าการศกึษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ด้วย 
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ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน  ในต้าบลดอนสัก  อ้าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Effects of Group Process on Health Behavior Modification in Risk Group 
of Diabetes in DonsakSubdistrict, Donsak District, SuratThani Province. 

 

นฤมล สุขศรี1 กุลชลี ตันติรัตนวงศ์2 และรุ่งนภา จันทรา3 

 
บทคัดย่อ 

 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมวัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในต าบลดอนสัก อ าเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงจ านวน 60 คน จัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการจับคู่กลุ่มละ 30 คนกลุ่มทดลองได้รับ
การใช้กระบวนการกลุ่มที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การน าไปใช้ กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติใช้ระยะเวลาจ านวน 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ที่ผ่านการทดสอบความตรง
ของเนื้อหามีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าท ี(t–test)  

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมโดยภาพรวมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานหลังได้รับ
การใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค่าภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานกลุ่มทดลองหลังได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มดีกว่าก่อน
ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่ม และค่าภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานหลังได้รับการใช้
กระบวนการกลุ่มดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่ม โดยมีค่าดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวความ
ดันโลหิต และระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหาร 8 ชั่วโมงลดลงคะแนนรวมเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของ 
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กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานกลุ่มที่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการใช้กระบวนการ
กลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 

ค้าส้าคัญ : การใช้กระบวนการกลุ่ม, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน, ภาวะสุขภาพ 
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Abstract 

 

This quasi experimental research was designed to investigate how group 
process affects health behavior modification and health status of risk group for 
diabetes in Don Sak district, SuratThani. The comparison was performed in both 
within and between the groups. Two samples of volunteer-based people were 
selected purposively by matching pair for 60 in total and 30 each. The experimental 
group was received intervention by group process.Through the analysis of the 
appropriateness and possible adoption.while another was treated as usual for 12 
weeks. Save the recorded behavior and questionnaire was used to evaluate health 
behaviors and was verified of accuracy and 0.74 of confidential level. The statistical 
analysis including mean, standard deviation and t-test dependence was also 
determined.  

Within the group, improving health behavior of people at risk of getting 
diabetes (107.23 2.90) was higher prior to the application of group process 
(83.333.16) at .01 level. Their health status evaluated by the decrease of body mass 
index, waist circumference, blood pressure and blood sugar level after 8 h fasting 
showed the similar fashion. In between groups, significant improvement of health 
behavior for diabetes risk group was observed as a function of group process at .01 
level.   
Keywords : group process, health behavior modification, Risk Group of diabetes, health status 
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บทน้า 
เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุขของโลกเป็นภัยคุกคามที่

ลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมากจากข้อมูลสมาพันธ์
เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) รายงานว่าในปัจจุบันทั่วโลกมี
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 4 ล้านคนต่อปีเฉลี่ย 8 วินาทีต่อ 1 คนสถานการณ์ในประเทศไทย 2 ปีที่
ผ่านมามีคนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวาน 3.5 ล้านคนแต่มีถึง 1.1 ล้านคนที่ไม่รู้ว่าตนเองป่วยซึ่งจากการ
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในคนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไปในปี พ.ศ. 2552จ านวน 21 ล้านคน พบผู้ป่วย
เบาหวาน 1.4 ล้านคน และกลุ่มเสี่ยง 1.7 ล้านคน และคาดประมาณว่าในปีพ.ศ. 2568 จะพบผู้ป่วย
ถึง 4.7 ล้านคน และเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ52,800 คน (ส านักงานปลัดกระทรวง,2554 : 13) จากการส ารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายของส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (2554) พบว่า
คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มพฤติกรรมบริโภคผักและผลไม้น้อยขาดการออกก าลังกายจึงส่งผลให้
คนไทยมีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนเพ่ิมขึ้น โดยจะส่งผลให้มีดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ปกติ  เกิด
ความเครียด ไม่สามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้ สอดคล้องกับรายงานจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (2554) จากการส ารวจภาวะสุขภาพจิตของคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปในปีพ.ศ.2551 ประมาณ
1 ใน5 มีสุขภาพจิตต่ ากว่าคนทั่วไปจากรายงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 
พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2552 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ร้อยละ 23.7 และมีความชุกของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ร้อยละ 45.3 โดยเริ่มดื่มเมื่ออายุเฉลี่ย 21.5 ปีซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเบาหวานทั้งๆ ที่สามารถป้องกันควบคุมการเกิดโรคได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร การออกก าลังกายสม่ าเสมอ การควบคุมอารมณ์ การเลิกสูบบุหรี่และการเลิกดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (3อ.2ส.) จากการส ารวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในกลุ่มประชาชนที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ปี 2557 พบว่า มีประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวานถึงร้อยละ 24.62 โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
ชอบรับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม ร้อยละ 54.21 ขาดการออกก าลังกายร้อยละ 66.67 มี
ความเครียดร้อยละ 41.03 มีการสูบบุหรี่ร้อยละ20.88และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 27.84  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาและจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้กลุ่ม 
เสี่ยงโรคเบาหวานมีการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานก่อนและหลังได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มในกลุ่ม
ทดลอง 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การใช้กระบวนการกลุ่มและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่ม 3) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะ
สุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานก่อนและหลังได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มภายในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 4) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับ
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การใช้กระบวนการกลุ่มและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่ม โดยตั้งสมมติฐานการวิจัย
คือ 1) คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานหลังได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่า
ก่อนได้รับการใช้กระบวนการกลุ่ม 2) ภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานหลังได้รับการใช้
กระบวนการกลุ่มดีกว่าก่อนได้รับการใช้กระบวนการกลุ่ม 3) คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานกลุ่มที่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่ม                   
4) ภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานหลังได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการ
ใช้กระบวนการกลุ่ม 

 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปในปี 2557 ใน
ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมดจ านวน 302 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ในปี 2557
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 60 คน 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีข้อบ่งชี้ข้อใดข้อ
หนึ่งของภาวะสุขภาพมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน (กรมควบคุมโรค, 2552) ได้แก่ ค่าดัชนี
มวลกาย>25 กก./ม2 รอบเอวเกินเกณฑ์ โดยผู้หญิงรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร และผู้ชายรอบเอวเกิน 
90 เซนติเมตร มีความดันโลหิต >140/90 มิลลิเมตรปรอทมีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการใช้กระบวนการกลุ่มปรับปรุงตามค าแนะน า

ของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาการวิเคราะห์หา

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึก

พฤติกรรมสุขภาพ และแบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ปรับปรุงตามค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน ผ่านการพิจารณาความ

เที่ยงตรงของเนื้อหาหาค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.74 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
1. ใช้แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ บันทึกภาวะสุขภาพในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 12 
2. ใช้แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. จ านวนทั้งสิ้น 38 ข้อ มีคะแนนรวม 

114 คะแนน ประกอบด้วย พฤติกรรมการบริโภคอาหารจ านวน 12 ข้อพฤติกรรมการออกก าลังกาย
จ านวน 10 ข้อพฤติกรรมด้านอารมณ์จ านวน 10 ข้อพฤติกรรมการสูบบุหรี่จ านวน 3 ข้อพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (การดื่มสุรา) จ านวน 3 ข้อ 
 
การทดลอง 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research Design) แบบสอง

กลุ่มเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two Group 

Pretest–Posttest Design) ดังนี้ 

ด าเนินการในกลุ่มทดลองมีข้ันตอนดังนี ้
1. ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างก่อนด าเนินการทดลอง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอน

การด าเนินการวิจัย ระยะเวลาในการท าวิจัยชี้แจงการพิทักษ์สิทธิและลงนามในการตอบรับหรือการ
ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งกลุ่มตัวอย่างและผู้ปรุงอาหารให้กลุ่มตัวอย่าง 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. และให้ความรู้ตามหลัก 3อ.2ส. 

3. ด าเนินการตามแผนการใช้กระบวนการกลุ่มจ านวน 4 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
โดยครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ในระยะด าเนินการ ใช้ตัวแบบในกระบวนการกลุ่มครั้งที่ 3 
สัปดาห์ที่ 8  ครั้งที่ 4  สัปดาห์ที่ 12 กิจกรรมแต่ละครั้ง ประกอบด้วย  

ระยะที่ 1 ระยะน าให้สมาชิกแนะน าตนเองและย้ าให้สมาชิกทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กลุ่ม แนวทางในการปฏิบัติตัวในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้น ากลุ่มจะกระตุ้นให้สมาชิกได้ระบาย
และแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาเพ่ือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้แก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน
กลุ่ม ค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน จากนั้นผู้น ากลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกตั้งกฎการปฏิบัติตัวใน
การเข้าร่วมกลุ่ม 

ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการ ให้สมาชิกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเบาหวาน ครอบคลุมหลัก 3อ.2ส.ท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติสร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กลุ่มเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและน ามาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาของตน 
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ระยะที่ 3 ระยะสิ้นสุดการท ากลุ่ม สรุปประสบการณ์ทั้งหมดในการท ากลุ่มแต่ละครั้งหรือ

กระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสรุปสิ่งที่ได้จากกลุ่ม และมีการนัดหมายกับสมาชิกในการเข้าร่วมกระบวนการ

กลุ่มครั้งต่อไป 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 12 โดยใช้แบบสอบถามเช่นเดียวกับก่อน
การทดลอง 

ด าเนินการในกลุ่มควบคุมมีข้ันตอนดังนี ้
1. ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างก่อนด าเนินการทดลอง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอน

การด าเนินการวิจัยระยะเวลาในการท าวิจัยชี้แจงการพิทักษ์สิทธิ์และลงนามในการตอบรับหรือการ
ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้โดยกลุ่มตัวอย่างและผู้ปรุงอาหารให้กลุ่มตัวอย่าง 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.และให้ความรู้ตามหลัก 3อ.2ส.  

3. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 12 โดยใช้แบบสอบถามเช่นเดียวกับก่อน
การทดลอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ดังนี้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพใช้การทดสอบค่าที (t-test) ประกอบด้วยการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลังโดยใช้สถิต ิpaired t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Independent t-test 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.33 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 36.67 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 40.00กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 63.33  
กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 46.67กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
มีสถานภาพการสมรสร้อยละ 80.00 และร้อยละ 70 ตามล าดับ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 56.67 และร้อยละ 70 ตามล าดับ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 83.34 และร้อยละ 60.00 
ตามล าดับ 
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2.การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานก่อนและหลังได้รับการใช้
กระบวนการกลุ่มในกลุ่มทดลองรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองของคะแนนพฤติกรรมแต่ละ

ด้านและพฤติกรรมโดยภาพรวมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับ
การใช้กระบวนการกลุ่ม(n=30)   

 

คะแนนพฤติกรรม x  SD. df t p-value 
พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร      
    ก่อนการทดลอง 25.33 2.89 29 -17.34 .000** 
    หลังการทดลอง 33.80 1.65    
พฤติกรรมการออกก าลังกาย      
    ก่อนการทดลอง 18.60 2.79 29 -20.26 .000** 
    หลังการทดลอง 27.63 1.52    
พฤติกรรมด้านอารมณ ์      
    ก่อนการทดลอง 21.47 2.08 29 -19.03 .000** 
    หลังการทดลอง 27.97 1.43    
พฤติกรรมการสูบบหุรี ่      
    ก่อนการทดลอง 8.77 0.57 29 -1.69 .103 
    หลังการทดลอง 8.90 0.31    
พฤติกรรมการดืม่เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์(การดื่มสุรา) 

     

    ก่อนการทดลอง 8.83 0.38 29 -1.78 .083 
หลังการทดลอง 8.93 0.25    
พฤติกรรมโดยภาพรวม      
ก่อนการทดลอง 83.33 3.16 

29 -39.24 .000** 
หลังการทดลอง 107.23 2.90 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองของคะแนนพฤติกรรม
แต่ละด้านและพฤติกรรมโดยภาพรวมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับการใช้
กระบวนการกลุ่มพบว่า หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการ
ออกก าลังกายพฤติกรรมด้านอารมณ์สูงกว่าก่อนทดลอง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (การดื่ม
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สุรา)ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมโดยภาพรวม พบว่า หลังการทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของ 
วิยะการ แสงหัวช้าง, จันทิรา จักรสาน และคณะ (2555) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้
ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ
กลุ่มเสี่ยงพบว่า คะแนนความรู้เรื่องโอกาสเสี่ยงอาการเตือนและการปฏิบัติตัวเพ่ือลดความเสี่ยงต่อโรค
หลอดเลือดสมองของกลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพ่ือลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของ กุลธิดา  ณะไชย (2555) 
ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคัวะ พบว่า ระดับคะแนนความรู้ของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงหลังการได้รับโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนการ
ได้รับโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงหลังการได้รับโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนการได้รับ
โปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตก่อน
ด าเนินการส่วนใหญ่มีระดับอยู่ในเกณฑ์ท่ีผิดปกติ หลังจากเข้าโครงการระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์
ปกติมากยิ่งข้ึน ไม่พบระดับความดันโลหิตผิดปกติในกลุ่มที่ปกติก่อนเข้าร่วมโครงการกลุ่มที่ผิดปกติก็มี
การปฏิบัติตัวที่ดีข้ึน 

3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การใช้กระบวนการกลุ่มและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มรายละเอียด ดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมแต่ละด้านและพฤติกรรม  
โดยภาพรวมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการใช้กระบวนการ
กลุม่ (n=30) 

 

 

ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม x  S.D. df t p-value 
พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร 
ก่อนการใช้กระบวนการกลุ่ม 

     

กลุ่มทดลอง 25.33 2.88 
58 .000 1.000 

กลุ่มควบคุม 25.33 2.76 
หลังการใช้กระบวนการกลุ่ม      
กลุ่มทดลอง 33.80 1.65 

58 11.92 .000** 
กลุ่มควบคุม 26.70 3.23 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ก่อนการใชก้ระบวนการกลุ่ม 

     

กลุ่มทดลอง 18.60 2.79 
58 -1.74 .093 

กลุ่มควบคุม 19.43 2.33 
หลังการใชก้ระบวนการกลุ่ม      
กลุ่มทดลอง 27.63 1.52 

58 15.33 .000** 
กลุ่มควบคุม 20.27 2.16 
พฤติกรรมด้านอารมณ์ 
ก่อนการใชก้ระบวนการกลุ่ม 

     

กลุ่มทดลอง 21.47 2.08 
58 1.16 .256 

กลุ่มควบคุม 20.87 2.74 
หลังการใชก้ระบวนการกลุ่ม      
กลุ่มทดลอง 27.97 1.43 

58 11.11 .000** 
กลุ่มควบคุม 22.00 2.97 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ก่อนการใชก้ระบวนการกลุ่ม 

     

กลุ่มทดลอง 8.77 0.57 
58 1.00 .326 

กลุ่มควบคุม 8.73 0.64 
หลังการใชก้ระบวนการกลุ่ม      
กลุ่มทดลอง 8.90 0.31 

58 1.98 .057 
กลุ่มควบคุม 8.73 0.64 
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ตารางที ่2 (ต่อ)  
 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมแต่ละด้าน
และพฤติกรรมโดยภาพรวมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการใช้กระบวนการกลุ่ม 
พบว่าก่อนการใช้กระบวนการกลุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
แต่หลังการใช้กระบวนการกลุ่มกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมแต่ละด้านสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (การดื่มสุรา) ไม่แตกต่างกัน และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมโดย
ภาพรวม พบว่าหลังทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมภาพรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรินทร์ สีระสูงเนิน (2555) ศึกษา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก ๓อ. แบบพอเพียงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา : ต าบลหนองชัยศรีอ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการศึกษาพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก ๓อ. แบบพอเพียงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีผลท าให้มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวระดับน้ าตาลในเลือด ระดับความดันโลหิตลดลงเข้าสู่
เกณฑ์เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรทุกตัวพบว่าค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม x  S.D. df t p-value 
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (การดื่มสุรา) 
ก่อนการใชก้ระบวนการกลุ่ม 

     

กลุ่มทดลอง 8.83 .379 
58 -1.80 .089 

กลุ่มควบคุม 8.83 .379 
หลังการใชก้ระบวนการกลุ่ม      
กลุ่มทดลอง 8.93 .254 

58 1.80 .083 
กลุ่มควบคุม 8.83 .379 
พฤติกรรมโดยภาพรวม 
ก่อนการใชก้ระบวนการกลุ่ม 

     

กลุ่มทดลอง 83.33 3.16 
58 .385 .703 

กลุ่มควบคุม 82.93 5.23 
หลังการใชก้ระบวนการกลุ่ม      
กลุ่มทดลอง 107.23 2.90 

58 19.19 .000** 
กลุ่มควบคุม 86.53 5.70 

N 
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4. การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานก่อนและหลังได้รับการใช้
กระบวนการกลุ่มภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานก่อนและหลังได้รับการใช้
กระบวนการกลุ่มภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังทดลองกลุ่มทดลองมีดัชนีมวลกายเส้นรอบ
เอวความดันโลหิตระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหาร 8 ชั่วโมงลดลงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนกลุ่มควบคุมมีดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวความดันโลหิตระดับน้ าตาลในเลือดก่อน
อาหาร 8 ชั่วโมงลดลงไม่แตกต่างกัน 

5. การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การใช้กระบวนการกลุ่มและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่ม 

เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้
กระบวนการกลุ่มและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มพบว่า ดัชนีมวลกายเส้นรอบเอว
ความดันโลหิตระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหาร 8 ชั่วโมง ของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังทดลองภายในกลุ่มทดลองมีดัชนีมวลกายเส้นรอบเอว
ความดันโลหิตระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหาร 8 ชั่วโมงลดลง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนกลุ่มควบคุมมีดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวความดันโลหิตระดับน้ าตาลในเลือดก่อน
อาหาร 8 ชั่วโมงลดลงไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลอง สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานหลังได้รับการใช้กระบวนการ
กลุ่มสูงกว่าก่อนได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

2. ค่าภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานกลุ่มทดลองหลังได้รับการใช้กระบวนการกลุ่ม
ดีกว่าก่อนได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มโดยมีค่าดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวความดันโลหิต และระดับ
น้ าตาลในเลือดก่อนอาหาร 8 ชั่วโมงลดลง 

3. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานกลุ่มที่ ได้รับการใช้
กระบวนการกลุ่มสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

4. ค่าภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานหลังได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มโดยมีค่าดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวความดันโลหิต และระดับน้ าตาลใน
เลือดก่อนอาหาร 8 ชั่วโมงลดลง 
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ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
บุคลากรด้านการพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขควรมีการน าเสนอผลการศึกษาที่ได้

ให้กับฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลทราบ เพ่ือหน่วยงานจะได้มีการน ากระบวนการกลุ่มมาใช้เป็น
กิจกรรมในการให้การดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับการพยาบาลปกติ เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน
มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมผู้บริหารควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พยาบาลในหน่วยงานใช้
กระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมการพยาบาลในโรคที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และควรมีการ
ฝึกและจัดให้นักศึกษาพยาบาลมีประสบการณ์ในการใช้กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งน ากระบวนการกลุ่ม
ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการให้การพยาบาลในผู้ป่วยโรคเรื้อรังการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการ
ติดตามพฤติกรรมสุขภาพในระยะยาว เพ่ือประเมินความยั่งยืนของพฤติกรรม 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี พุ่มประไวทย์อาจารย์ ดร.กุลชลี ตันติรัตนวงศ์และ
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา จันทรา ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าค าปรึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของการวิจัยนี้และผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือ
และให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน าในการปรับปรุงเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่ให้ความสนับสนุนในทุกๆด้าน 
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พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพ้ืนที่ต้าบลท่าข้าม 
อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

People’s behavior in preventing dengue hemorrhagic fever in 
TumbonThakham Amphur Punpin, Suratthani Province 

 

นิภารัตน์ ฤกษ์ดี1 อารี พุ่มประไวทย์2 และพิมาน ธีระรัตนสุนทร3 
บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไป ในต าบลท่าข้าม จ านวน 374 คน ค านวณขนาดตัวอย่าง
เพื่อประมาณค่าสัดส่วน กรณีทราบขนาดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สนทนากลุ่ม ได้แก่ประชาชนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกเขียนได้และอาศัยอยู่ในต าบลท่าข้าม เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วน 3 ระดับที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติ  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าอันตรภาคชั้น และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.12  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การใส่ทรายอะเบท หรือ สารเคมี ในภาชนะน้ าที่ใช้ในบ้านและบริเวณ
บ้าน และใช้เกลือแกง  ผงซักฟอก ป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ในภาชนะที่มีน้ าขัง มีค่าเฉลี่ย 3.00 รองลงมา คือ 
ก าจัดยุง เมื่อพบในบ้าน มีค่าเฉลี่ย 2.80 และท่านจะชักชวนเพื่อนบ้านช่วยกันก าจัดลูกน้ ายุงลายเมื่อพบ
ผู้ป่วยใกล้บ้านหรือในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 2.50และจากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าหน้าที่
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ดังนั้นจึงควรส่งเสริม
กิจกรรมโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ประชาชนรับรู ้เช่น กิจกรรม 5 ป. ปราบยุงลาย( เปลี่ยน ปิด ปล่อย ปรับปรุง 
ปฏิบัติเป็นประจ า)และ  1 ข. ขัดไข่ยุงลาย เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและให้ประชาชนเกิดความตระหนักใน
บทบาทของตนเองผู้ที่มีส่วนส าคัญในการป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวให้ปลอดอันตรายจากยุงลาย 
 

ค้าส้าคัญ: พฤติกรรมการป้องกันโรค, โรคไข้เลือดออก 
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Abstract 
 

This study focuses on the mixed method research on the Dengue 
Hemorrhagic Fever preventing behavior of the people in epidemic area in Thakham 
area, Phunphin district, Surat Thani. Twenty six of 25 year old people was selected by 
purposive sampling and used in quantitative analysis. 3 point scale questionnaire 
(0.87 confidence level) and depth interview were used as tools. Quantitative data 
analysis was shown as per frequency, percentage, average, and standard deviation. 
Qualitative data analysis was reported via content analysis. 

The common behaviors to prevent Dengue Hemorrhagic fever appeared in 
moderate ( X =2.12) as a consequence of indoor and outdoor chemical mosquito 
control. From depth interview, public understanding of dengue prevention was not 
their function. It was a task of local healthcare volunteers to create public perception 
and then to develop public awareness. Recently, 6 tips of daily practices for 
eliminating mosquito larvae, refilling, renovating environment, rechecking, cleansing 
and closing water reservoirs, were promoted for dengue prevention. 
 
Keywords : Preventive Behavior, Dengue Hemorrhagic Fever 
 

บทน้า 
โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศในเขตร้อนและเขตอบอุ่น  มีการ

ระบาดมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก หลายประเทศกลายเป็นโรคประจ าถิ่น (endemic) (กระทรวง
สาธารณสุข, 2547) จากรายงานองค์การอนามัยโลก ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยทั้งหมด จะเป็นผู้ป่วยที่อยู่
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี พ.ศ. 2555 กว่า 3 เท่าตัว 
ส าหรับประเทศไทย โรคไข้เลือดออกระบาดครั้งแรกในปี 2501 ที่กรุงเทพมหานครและชุมชนเมือง
ใหญ่ใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกปีจนถึงปัจจุบัน  จากการศึกษา
แนวโน้มอัตราป่วยพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นจากข้อมูลโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2551–2555 พบอัตรา
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  141.78, 89.27, 183.59, 103.28, 116.29 ต่อแสนประชากรและอัตรา
ป่วยตายร้อยละ 0.12, 0.09, 0.12, 0.09, 0.13 ตามล าดับ  (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุม
โรคติดต่อ ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง, 2556) และ ปี พ.ศ. 2556  (1 มกราคม – 27 สิงหาคม) พบ
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ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 109,468 ราย อัตราป่วย 170.33 ต่อประชากรแสนคน  ผู้ป่วยเสียชีวิต  102 
ราย  อัตราป่วยตายร้อยละ  0.09  ปี พ.ศ. 2555 ภาคใต้ พบว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออก อัตรา
ป่วย  218.93 ต่อแสนประชากร และจังหวัดกระบี่ที่มีการระบาดสูงสุดรองจากภูเก็ต  มีอัตราป่วย  
400.22 ต่อแสนประชากร (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง , 
2556) ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมา  5-14 ปี และต่ าสุด  25-34 ปี หากไม่เร่ง
ควบคุม จ านวนผู้ป่วยจะเพ่ิมขึ้นอีก 2-3 เท่าตัว เนื่องจากมีปริมาณยุงลายมากขึ้น (กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค, 2556) 

จากการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ายังมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่มาก เนื่องจาก
ไม่สนใจในการควบคุมป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังและมีการปฏิบัติในการป้องกันโรคไม่
ถูกต้องขาดการสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น ขาดพลังและขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพฤติกรรม
ป้องกันโรคส่งผลให้ขาดความนับถือตนเอง ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและขาดพลัง
ความร่วมมือที่จะท ากิจกรรมได้ 

ทั้งนี้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกด าเนินการโดยหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ หรืออาจบังเกิดผลแต่เพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้นการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งมีมาตรการหลักเน้นไปที่การควบคุมยุงลายที่เป็นพาหนะน าโรคเน้นท างาน
ด้านสาธารณสุขมูลฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งและสามารถเชื่อม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังไม่
สงบโดยยังพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในภาพรวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม ที่คาดว่าจะมีการระบาดต่อไป
จนถึงปลายปี 2558 ถ้าไม่มีการป้องกันและควบคุมโรคที่ดีรวมทั้งการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่ง
ต้องท าอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนต้อง
ตระหนักและเห็นความส าคัญของอันตรายรวมทั้งควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงท าให้ส านักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ในการ
ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบและครบวงจร 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน มีหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบงานป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
ปัญหาโรคไข้เลือดออกซึ่งการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้นนอกจากได้รับความ
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ร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กระตุ้นและผลักดัน
แล้ว เพื่อให้ชุมชมได้เห็นถึงปัญหา ความรุนแรง ของสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยไม่ต้องพ่ึงเฉพาะหน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการการบริหารจัดการ
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนทุกครัวเรือน นับเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานและ
ควรจะต้องค้นหารูปแบบวิธีการด าเนินการให้เป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาร่วมมือ
ช่วยกันควบคุมและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่องจริงจังสม่ าเสมอตลอด
ปี ให้ความรู้แก่ประชาชน สามารถด าเนินมาตรการเพ่ือควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ใน
ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางและ
ประยุกต์ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอ่ืน ๆ ในอันที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อสถานะสุขภาพของประชาชนต่อไป 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

374 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random  Sampling) โดยเรียง
บ้านเลขที่ตามแผนที่ของแต่ละหมู่บ้าน สุ่มห่างกัน 4 หลังคาเรือน จนได้กลุ่มตัวอย่างครบแต่ละ
หมู่บ้าน 
 2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus  Group) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน  26  คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามครอบคลุมตามเนื้อหาตัวแปรตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งผู้ศึกษาได้
ดัดแปลงจากแบบสอบถาม และส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์และสังเกต โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นการพูดคุยที่ใช้ควบคู่ไปกับการสังเกต เพ่ือให้ได้
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ค าตอบที่หลากหลาย เป็นค าถามปลายเปิด พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกมาของชาวบ้านที่
ด าเนินกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาจ านวน 374 คน โดยการ
แบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 26 คน ใน
ประเด็นการป้องกันยุงกัดการก าจัดลูกน้ าการก าจัดยุงการจัดการสิ่งแวดล้อม และการตัดวงจรของการ
เจ็บป่วยตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานควบคุมและก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ตัวเต็มวัย ด้านการปฏิบัติตนไม่ให้ป่วย และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและด้านการ
จัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านและรอบ ๆ บ้านให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกมาของชาวบ้านที่ด าเนินกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 
 
การทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลท่าข้าม
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ปรับปรุงแบบสอบถาม
ของสมชาย โลกค าลือ (2550) ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา และสร้างแบบสัมภาษณ์
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 2. การตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ที่มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกท าการตรวจสอบความถูกต้อง และครอบคลุมครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการวัด และตรงตามกรอบแนวคิด และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะและน ากลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
  3. น าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น ทดสอบโดยท าการทดลองใช้ (Try out) 
สัมภาษณ์กับประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไป ในต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 
30 คน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์โดยใช้วิธีทดสอบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of alpha) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.94 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป  ดังนี้ 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีน ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าอันตรภาคชั้น  

2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การถอด
บทเรียนและสรุปประเด็นส าคัญที่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 40-49 ปี ส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 
ไม่มีต าแหน่งทางสังคมในระดับหมู่บ้าน เป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มีประสบการณ์การท างานด้าน
สาธารณสุข และจากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ผลการวิจัยพบว่า  
 2. ผลการวิจัยพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย 2.12 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีสุด 3 ล าดับแรก เรียงจากมาก
ไปน้อย คือใส่ทรายอะเบท หรือ สารเคมี ที่หน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุนให้ใส่ในภาชนะน้ าใช้ในบ้าน
และบริเวณบ้านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเคยใช้เกลือแกง  ผงซักฟอก   น้ าส้มสายชูป้องกันไม่ให้ยุงมา
วางไข่ในภาชนะที่มีน้ าขังมีค่าเฉลี่ย 3.00 รองลงมา คือ ก าจัดยุง เมื่อพบในบ้าน มีค่าเฉลี่ย 2.80 และ 
จะชักชวนเพื่อนบ้านช่วยกันก าจัดลูกน้ ายุงลายเมื่อพบผู้ป่วยใกล้บ้านหรือในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 2.50 
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ตารางท่ี 1 จ าแนกตามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

พฤติกรรมการป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 

กลุ่มตัวอย่าง n = 374 

  S.D ระดับ 
1. ท่านนอนในห้องที่มีมุ้งลวดหรือนอนกางมุ้งในเวลากลางวันและบริเวณที่เป็นมุมมืด 1.67 1.09 ปานกลาง 
2.  เวลาพลบค่ าท่านจะอาศัยอยู่ในบ้านที่มมีุ้งลวดหรือจุดยาไล่ยุงหรือทายากันยุง 2.00 1.03 ปานกลาง 
3. ท่านก าจัดยุง เมื่อพบในบา้น 2.80 1.12 สูง 
4. ท่านและครอบครวัจะปอ้งกันยุงกัดโดยการใช้ยาทากันยุงหรือสวมเสือ้ผา้ปกปิดมิดชดิ 1.97 1.16 ปานกลาง 
5. ท่านส ารวจ  หรอื ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ลกูน้ ายุงลายในบา้นและบริเวณบา้นทกุ 7 วัน 2.21 1.05 ปานกลาง 
6. ท่านก าจัดเศษวัสดุเหลือใช ้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้าน โดยการเผา  ฝัง  ทิ้งถัง

ขยะ ฯ 
2.23 1.15 ปานกลาง 

7. ท่านปิดฝาโอ่งหรือภาชนะใส่น้ าดื่มน้ าใชอ้ย่างมิดชิดเสมอ  เพือ่ป้องกันยุงวางไข่ 1.60 1.15 ต่ า 
8. ท่านขัดล้างผิวด้านในภาชนะขังน้ าก่อนใส่น้ าในภาชนะทกุครั้ง 2.33 1.17 ปานกลาง 
9. ท่านจะรีบน าผู้ปว่ยที่สงสัยว่าเป็นโรคไขเ้ลือดออกพบแพทยห์รือเจ้าหนา้ที่สาธารณสุขทันที 2.15 1.14 ปานกลาง 
10. ท่านใส่ทรายอะเบท หรือ สารเคมี ที่หนว่ยงานสาธารณสุขสนับสนุนให้ใส่ในภาชนะน้ าใช้ใน

บ้านและบริเวณบา้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.00 0.45 สูง 

11. ท่านเคยใช้เกลือแกง  ผงซักฟอก   น้ าส้มสายชูป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ในภาชนะที่มีน้ าขัง 3.00 0.40 สูง 
12. ภาชนะที่มีน้ าขัง เช่น โอ่ง เมื่อใชแ้ล้วท่านจะเปิดฝาไว้ 2.24 0.60 ปานกลาง 
13. ท่านจัดเก็บบ้านไม่ให้มีแสงสวา่งมากเกนิไป และมีลมพัดเข้าได้ เพื่อปอ้งกันยุงกดั 2.21 0.56 ปานกลาง 
14. ท่านจะปล่อยปลาหางนกยูง เพื่อให้กินลกูน้ าในภาชนะที่เก็บน้ าส าหรับใช้บริโภคที่ไม่มีฝาปิด 1.87 0.47 ปานกลาง 
15. ท่านจะชักชวนเพื่อนบา้นช่วยกันก าจัดลกูน้ ายุงลายเมื่อพบผู้ปว่ยใกลบ้้านหรือในชุมชน 2.50 0.58 สูง 
16. ท่านเปลี่ยนน้ าในภาชนะ เช่น อ่างเก็บน้ าและขัดล้างห้องน้ า/ห้องส้วม เดือนละครั้ง 2.20 0.67 ปานกลาง 
17. ท่านเปลี่ยนน้ า และท าความสะอาด แจกันกระถางดอกไม้ ขาตูก้ับข้าวทุก 7 วัน 2.14 1.15 ปานกลาง 
18. ท่านเปลี่ยนทรายอะเบท ทกุ 3 เดือน 1.87 1.01 ปานกลาง 
19. ท่านกระตุ้นเตือนคนในครอบครัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น เกบ็กวาดการท าลาย

แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า   
1.89 0.94 ปานกลาง 

20. ท่านชักชวนเพือ่นบ้านในชุมชนร่วมกันปอ้งกันโรคไข้เลือดออก เช่น เก็บกวาดการท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลกูน้ า   

2.02 0.67 ปานกลาง 

21. ท่านท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงภายในบ้านและ บริเวณบ้านรว่มกับ  อสม.ในชุมชน 2.13 1.00 ปานกลาง 
22. ท่านติดตาม ข่าวสาร สถานการณ์โรคจากสื่อต่างๆจากโทรทัศน์  และการประชมุของหมู่บ้าน 1.30 1.12 ต่ า 
23. ท่านน าภูมิปญัญาท้องถิ่น ในการก าจัดลกูน้ ายุงลายหรือปอ้งกันโรคไข้เลือดออก  เช่น ใช้ตะ

ใคร่หอมกันยุงกัด  ใช้ผิวมะกรูดใส่ในภาชนะ ป้องกันยุงวางไข่   
1.67 1.02 ปานกลาง 

24. ท่านปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเพือ่ก าจัดแหล่งน้ าขัง 1.87 0.98 ปานกลาง 
รวม 2.12 0.93 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.12  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่สุด 3 
ล าดับแรก เรียงจากมากไปน้อย คือ ใส่ทรายอะเบทหรือสารเคมี ที่หน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุนให้
ใส่ในภาชนะน้ าใช้ในบ้านและบริเวณบ้านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ เคยใช้เกลือแกง  ผงซักฟอก   
น้ าส้มสายชูป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ในภาชนะที่มีน้ าขัง มีค่าเฉลี่ย 3.00 รองลงมา คือ ก าจัดยุง เมื่อ
พบในบ้าน มีค่าเฉลี่ย 2.80 และ ท่านจะชักชวนเพ่ือนบ้านช่วยกันก าจัดลูกน้ ายุงลายเมื่อพบผู้ป่วยใกล้
บ้านหรือในชุมชนมีค่าเฉลี่ย 2.50 

ในการวิจัยนี้พบว่า ประชาชนในต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรม
การป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีการปฏิบัติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัยของบุคคลเช่นการมีส่วนร่วมของชุมชนการส ารวจแหล่งน ้าขังในบ้านและชุมชนการ
นอนกางมุ้งการพ่นหมอกควันหรือการใส่ทรายอะเบทในภาชนะเก็บกักน ้าและตระหนักถึงอุปสรรคต่อ
การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ส่งผลให้ตนเองและคนอ่ืนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ในที่สุดส่งผลให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (พัชราภรณ์  หมื่นจง และ                
รองรัตน์ อองกุลนะ, 2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านนาสร้างและโรงเรียนวัดวังตะกู อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การเป็นโรคไข้เลือดออก การได้รับ
ความรู้ การได้รับการสนับสนุนในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เจตคติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
และความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการศึกษาของจรัสศรี วันเพ็ญ (2550). ศึกษาปัจจัยทีมี
ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานีพบว่า
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
สอดคล้องกับสมชาย โลกค าลือ (2551) ศึกษา เรื่อง การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในเขตเทศบาลวังชิ้นอ าเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าการรับรู้
เรื่องโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
กลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.146, p-value = 0.011) นอกจากนี้ (จันทร์พร 
จิรเชฐพัฒนา, 2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสบปราบอ าเภอสบปราบจังหวัดล าปางจากการศึกษาพบว่าปัจจัย
เอ้ือได้แก่ความพอเพียงของทรัพยากรการมีทักษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและปัจจัยได้แก่การได้รับค าแนะน าหรือกระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ
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อาสาสมัครสาธารณสุขหรือบุคคลที่ใกล้ชิดเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ดังนั้นรูปแบบการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงควรมุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริมปัจจัย
น าปัจจัยเอ้ือและปัจจัยเสริมซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ซึ่งสอดคล้องกับ (อรนุช   พิศาลสุทธิกุล และคณะ, 2552) ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนกรณีศึกษาหมู่บ้านใน เขตต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ผลการศึกษา 
พบว่าประชาชนทั้งสองพ้ืนที่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการระบาด
ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการก าจัดยุงลายและยังพบว่าค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายสูงกว่าพ้ืนที่ที่ไม่มีการระบาด
โดยมองว่าการป้องกันและควบคุมโรคเป็นหน้าที่ของหน่วยราชการนอกจากนี้ยังพบว่าผู้น าชุมชน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุขมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเพราะเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพเกรงใจและมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
พุนพินควรมีการเร่งพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาเพ่ือให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
เห็นความส าคัญของการป้องกันอันตรายจากโรคไข้เลือดออกมากกว่าการรักษา และประชาชนใน
ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าหน้าที่ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเป็นหน้าที่ของ อสม.หรือเจ้าหน้าที่ ดังนั้นควรส่งเสริมกิจกรรมโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้ประชาชนรับรู้เช่น กิจกรรม 5 ป. ( เปลี่ยน ปิด ปล่อย ปรับปรัง ปฏิบัติเป็นประจ า) และ 1 ข.ขัดไข่
ยุงลาย เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติและให้ประชาชนเกิดความตระหนักในบทบาทของตนเองผู้ที่มีส่วน
ส าคัญในการป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวให้ปลอดอันตรายจากยุงลาย นอกจากนี้ควร
ศึกษาวิจัยแบบเชิงทดลองที่มีการสร้างเสริมแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการฝึกทักษะด้าน
ความคิดการค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขด้วยชุมชนเองเพ่ือชุมชนเข้มแข็งลดอัตราเสี่ยงในการเกิด
โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออ่ืน ๆ ได ้
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ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด 
ของนักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

The Effect  of  The  Life-skill  Development  Program  For  Protecting 
student’s Abuse of Drug, Phruphiphittayakom  school,               

Amphur  Bannasan, Surat Thani Province 
 

ปิยนารถ สิงห์ทอง1 อารี พุ่มประไวทย์2 และสาโรจน์ เพชรมณี3 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดรูปแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองเพ่ือ
ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 2 แห่งในอ าเภอบ้านนาสาร ท าการสุ่มอย่างง่าย จับ
ฉลากเพ่ือคัดเลือกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้กลุ่มทดลอง 30  คน และกลุ่มควบคุม  30  คน 
กลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอนตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต
เพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดของนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม
ผ่านกระบวนการกลุ่มโดยการจัดกิจกรรมจ านวน 2 วัน ประกอบด้วย การบรรยาย การระดมสมอง 
การอภิปราย การฝึกทักษะ และการแสดงบทบาทสมมติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดของนักเรียน แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ทักษะชีวิตและพฤติกรรมปูองกันการใช้สารเสพติด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบได้แก่ t-test  
ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้  ทักษะชีวิตและพฤติกรรมการปูองกันการใช้สารเสพติด 
ภายหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้  ทักษะชีวิตและพฤติกรรม
การปูองกันการใช้สารเสพติดของกลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
ปูองกันการใช้สารเสพติดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ค้าส้าคัญ : โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต, สารเสพติด, ทักษะชีวิต 
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Abstract 
 

  The  effect  of  the  life-skill  development program for protecting abuse of 
drug of Mathayom Suksa 1 students in two selected secondary schools in Ban Nasan  
District, Surat Thani. Thirty each of two sample groups was acquired by using  simple  
random sampling. The experimental group was conducted into the life  
development program via group process activities such as lecture, brain storming, 
discussion, skill training, and role play, for two days. The tools used in this study 
included the practical life  skill development program and survey questionnaire. The 
data analysis was obtained by basic descriptive statistics and t-test dependence. 
After participating the program, the mean score of their knowledge, life skills, and 
anti-narcotics behaviors were higher than prior to getting in the program (p=0.05). In 
between group comparison, it was found that higher mean score of life skills and 
anti-narcotic behaviors did belong to the experimental group (p=0.05).   
 
Keywords :  Life Skills Development  Program , Narcotic, life Skill 

 
บทน้า 
   นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ปัญหายาเสพติดได้ถูกก าหนดให้เป็นปัญหาส าคัญ เร่งด่วนและ
เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda)  โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่แตกต่างกัน ในปี 2552-2553 มุ่งเน้นไปที่ด าเนินงานด้านการปูองกันภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“5 รั้วปูองกันยาเสพติด” โดย รั้ว หมายถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกิจกรรมสร้างกระบวนการท างาน
ทั้งภาครัฐและประชาชนให้ได้ด าเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) รั้วชายแดน 2) รั้วชุมชน 
3) รั้วสังคม 4) รั้วโรงเรียน และ 5) รั้วครอบครัว(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2553) พิจารณากลุ่มประชากรที่มีความส าคัญหรือเก่ียวข้องกับปัญหายาเสพติด พบได้ว่ากลุ่มเยาวชน
เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสสูงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่ากลุ่มอ่ืน ด้วยสาเหตุ
หลายปัจจัย เช่น พฤติกรรม โอกาส เงื่อนไขปัจจัยการใช้ชีวิต เป็นต้น (ส านักพัฒนาการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.),2551) สถานการณ์
ปัญหายาเสพติด ปี 2557 การแพร่ระบาดยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดยังคงเป็นยาบ้า ซึ่งมีสัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ 83.8  ขณะที่ไอซ์มีสถานการณ์ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น กลุ่มอายุหลักที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่
ในช่วง 15-24 ปี  สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีแนวโน้ม
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รุนแรงขึ้นและขยายตัวไปทุกอ าเภอ ในปี 2553 มีผู้เสพจ านวน  1,370  คน  ผู้ติดยาเสพติดจ านวน  
1,000 คน และผู้ติดยาเสพติดรุนแรง จ านวน 75 คน ในจ านวนดังกล่าว  มีผู้เข้ารับการบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จ านวน 2,445 คน ประเภทของยาเสพติดที่ส าคัญได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ และกัญชา จาก
ข้อมูลการเฝูาระวังพบว่ายาบ้ายังคงเป็นตัวยาแพร่ระบาดหลัก   
   ทักษะชีวิตเป็นสิ่งส าคัญที่ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝนเพ่ิมพูนความสามารถในการปรับตัว
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้การด ารงชีวิตในสังคมเป็นไปด้วยดี สมาชิกในสังคมมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้สังคมสงบสุขและมีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทางที่ดี ในกรณีการปูองกัน
ยาเสพติดในเยาวชนนั้น การส่งเสริมให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความต้องการที่จะปูองกันตนเองให้ปลอดจากสารเสพติด (ชานนท์ 
มณีศรี, 2556) ดังนั้น การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนจึงเป็นกลยุทธ์ ส่งผลให้สังคมสงบสุขและ
มีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทางที่ดี  ในกรณีการปูองกันยาเสพติดในเยาวชนนั้น การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนจึงเป็นกลยุทธ์และเปูาหมายระดับชาติในการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
ปูองกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนโดยมีวัถตุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดของนักเรียน โดยตั้งสมมติฐานการวิจัยคือ 1) นักเรียนที่เข้าร่วม
โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดของนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติด ทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติดในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง การตัดสินใจ  
การแก้ปัญหา การปฏิเสธ และพฤติกรรมปูองกันการใช้สารเสพติด หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 
2) หลังการทดลองนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดของ
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติดในด้านความ
ภาคภูมิใจในตนเอง การตัดสินใจ  การแก้ปัญหา การปฏิเสธ และพฤติกรรมปูองกันการใช้สารเสพติด 
สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดของ
นักเรียน 

วิธีการวิจัย 
  ประชากร (Population) 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 4 โรงเรียน  ปีการศึกษา 2557  จ านวน 446 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
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  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้จากวิธีวิเคราะห์
อ านาจการทดสอบ(Power analysis)  โดยก าหนดค่าอ านาจการทดสอบ = 0.80 ระดับนัยส าคัญ = .05 
และ effect size = .80  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยกลุ่มละ 25 ราย (Polit & Hungler, 1995) 
อย่างไรก็ตามเพ่ือปูองกันปัญหาเรื่องความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ได้เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างน้อย
กลุ่มละ 30 ราย จ านวน 2 กลุ่ม รวม 60 ราย  กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน จะได้รับโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติด ในขณะที่กลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน  ให้ด าเนินชีวิต
และกิจกรรมของโรงเรียนตามปกติ โดยมีขั้นตอนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 1) การเลือกพ้ืนที่
ด าเนินการวิจัยในเขตสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในความรับผิดชอบจ านวน 4 แห่ง แต่ละโรงเรียนมีบริบทและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกัน  ท าการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple  Random  Sampling) โดยจับฉลากได้โรงเรียนพรุพีพิทยาคมเป็นกลุ่มทดลอง และโรงเรียน
ท่าชีวิทยาเป็นกลุ่มควบคุม 2) การคัดเลือกห้องเรียน เนื่องจากทั้งสองโรงเรียนมีจ านวนห้องเรียนของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงใช้ทุกห้องเรียนของทั้งสองโรงเรียน 3) คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองด้วยการจับฉลากจากทะเบียนรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน 4) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุม  โดยให้มีลักษณะ
โดยภาพรวมเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดกับกลุ่มทดลองในเรื่องอายุ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GPA) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มควบคุม  จ านวน  30  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 โปรแกรมการ
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดของนักเรียน เป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิต
แบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกลุ่มโดยการจัดกิจกรรมจ านวน 2 วัน ประกอบด้วย การบรรยาย 
การระดมสมอง การอภิปราย การฝึกทักษะ และการแสดงบทบาทสมมติ  ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 1 ความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติด ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาท ี2) กิจกรรมที่ 2 อุ่นเครื่อง เรื่องล่าลายเซ็น ใช้เวลา 30 
นาท ี3) กิจกรรมที่ 3 ทักษะความภาคภูมิใจในตนเอง เรื่องสัตว์แสนดี  ตัวฉันแสนดี ใช้เวลา 40 นาที  
4) กิจกรรมที่ 4 ทักษะการตัดสินใจ เรื่องคิดก่อนตัดสินใจ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที 5) กิจกรรมที่ 5  
ทักษะการแก้ปัญหา เรื่องพลังแสงเทียน  ใช้เวลา 55  นาที 6) กิจกรรมที่ 6 ทักษะการแก้ปัญหา ใช้
เวลา 1 ชั่วโมง 25 นาที 7) กิจกรรมที่ 7 ทักษะการปฏิเสธ เรื่องไม่ตามใจเพ่ือน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50  
นาท ีชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือส่วน
ที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสารเสพ
ติด ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทักษะความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนที่ 4 แบบสอบถามทักษะการตัดสินใจ 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามทักษะการแก้ปัญหา ส่วนที่ 6 แบบสอบถามทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และส่วนที ่7 แบบวัดพฤติกรรมปูองกันการใช้สารเสพติด   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้แบบสอบถามลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
แบบสอบถามทักษะความภาคภูมิใจในตนเอง แบบสอบถามทักษะการตัดสินใจ แบบสอบถามทักษะ
การแก้ปัญหา แบบสอบถามทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด แบบวัด
พฤติกรรมปูองกันการการใช้สารเสพติด   
 การทดลอง 
            การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi - Exprimental Research) ชนิดรูปแบบ
สองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง(The two group pretest – posttest design) โดยมีล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
           1. สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย ต ารา 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ เกี่ยวกับสารเสพติด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมาย ประเภท สาเหตุ การปูองกัน โทษและพิษภัยของสารเสพติด แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต  
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม 
            2. น าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา และน าแบบทดสอบความรู้ไป
ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน  ได้แก่นักวิชาการสาธารณสุข เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้าน
ภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.74 ซึ่งผู้วิจัยก าหนด
ไว้ที่มากกว่า 0.5 
            3. การหาความเที่ยง ของแบบสอบถาม เป็นการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างที่จะ
ศึกษา โดยผู้วิจัยได้ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ าเภอบ้าน
นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยแบบทดสอบ
ความรู้  หาความเชื่อมั่นด้วยวิธี  Kruder Richardson (KR 20) ได้ค่าเท่ากับ 0.78  ใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค Cronbach  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพรายข้อ 
และความเชื่อม่ันในแต่ละตอน ก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ยอมรับได้ คือ 0.70  ได้ค่าความเท่ียงดังนี้ 
แบบสอบถามทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติดในด้านความภาคภูมิใจในตนเองมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.79 ทักษะการตัดสินใจมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.78 ทักษะการแก้ปัญหามีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.76 ทักษะการปฏิเสธมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.75 และ
พฤติกรรมปูองกันการใช้สารเสพติด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.72 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  คือ 1) ท าการตรวจสอบข้อมูล (Editing) 
โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 2) ท าการลงรหัส (Coding) โดยน า
แบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ีก าหนดไว้ 3) ท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
4) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับแบบสอบถามปลายปิด โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานใช้ค่าสถิติ Paired samples t-test  และ Independent  t-test 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมลักษณะกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนเพศ

ชายและหญิงใกล้เคียงกัน ร้อยละ 50.00 และ 53.30 ส่วนใหญ่อายุ 13 ปี ร้อยละ 56.67 และ 66.67 
ผลการเรียนเฉลี่ยที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีเกรด 2.51-3.00 ร้อยละ 36.67 และ 33.33 นักเรียนได้เงินใช้
จ่ายต่อเดือน มากกว่ากึ่งหนึ่ง 1,000-2,000 บาท ร้อยละ 56.67 และ 70.00 อาชีพของผู้ปกครอง
เกือบกึ่งหนึ่ง มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 43.33 และ 40.00 รองลงมาค้าขายร้อยละ 26.67 และ 
30.00  ลักษณะการอยู่ร่วมกันของบิดามารดา  ส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันร้อยละ 76.67 และ 80.00 บุคคล
ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยในขณะที่เรียน  ส่วนใหญ่อยู่กับบิดาและมารดาร้อยละ 76.67 และ 80.00 
กิจกรรมยามว่าง  ส่วนใหญ่ดูโทรทัศน์ร้อยละ 60.00  และร้อยละ 46.67  รองลงมาฟังเพลง/ร้องเพลง  
ร้อยละ 53.33 และเล่นกีฬา ร้อยละ 40.00 บุคคลที่ปรึกษาเม่ือมีปัญหา  ปรึกษามารดาร้อยละ 36.67 
และ 43.33 ส่วนใหญ่นักเรียนไม่เคยสูบบุหรี่ร้อยละ 86.67 และ 90.00 ส่วนใหญ่นักเรียนไม่เคยดื่ม
สุราร้อยละ 83.33 และ 80.00 นักเรียนไม่เคยสูบยาบ้าร้อยละ 100 นักเรียนไม่มีเพ่ือนที่เสพสารเสพติด 
เช่น บุหรี่ สุรา ยาบ้า ร้อยละ 83.33 และร้อยละ 80.00 ประเภทของสารเสพติดที่เพ่ือนเสพ คือสุรา
ร้อยละ 16.67 และ 20.00 ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสารเสพติดจากโทรทัศน์ร้อยละ 93.33 และ 76.67 
รองลงมาคือหนังสือเรียนในกลุ่มทดลองร้อยละ 70.00 และอินเตอร์เน็ตในกลุ่มควบคุมร้อยละ  73.33 
และบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดคือครูร้อยละ 73.33 และ 70.00  รองลงมา คือบิดา
มารดา ร้อยละ 40.00 และ 36.67 

2. เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ทักษะชีวิตในการปูองกันสาร
เสพติดในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การปฏิเสธ และพฤติกรรม
ปูองกันการใช้สารเสพติด ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
ปูองกันการใช้สารเสพติดของนักเรียน  
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ทักษะชีวิตในการปูองกัน
สารเสพติดในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง การตัดสินใจ  การแก้ปัญหา การปฏิเสธ และ
พฤติกรรมปูองกันการใช้สารเสพติด ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการ
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดของนักเรียน  

 
ตัวแปร ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง t p-value 

x  S.D. x  S.D. 

ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 10.63 2.25 14.70 1.34 -9.67 .000 
ทักษะชีวิตด้านภาคภูมิใจในตนเอง 42.33 4.18 45.20 5.65 -6.61 .000 
ทักษะชีวิตการตัดสินใจ 36.33 2.61 36.63 2.04 -1.36 .184 
ทักษะชีวิตการแก้ปญัหา 36.33 2.53 37.56 2.12 -4.43 .000 
ทักษะชีวิตการปฏิเสธ 36.80 2.30 37.63 1.99 -.41 .000 
พฤติกรรมการปูองกันการใช้สารเสพติด 40.00 4.05 41.66 3.35 -4.59 .000 

     
   จากตารางที่ 1 พบว่า ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด กลุ่มทดลองก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย  
10.63 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 14.70 หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติดในด้านความภาคภูมิใจ
ในตนเอง กลุ่มทดลองก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 42.33 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 45.20 
หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยทักษะชีวิตด้านความภาคภูมิใจในตนเอง สูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติดในด้านการตัดสินใจ กลุ่ม
ทดลองก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 36.33 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 36.63  หลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตด้านการการตัดสินใจสูงกว่าก่อนทดลอง  ทักษะชีวิตในการ
ปูองกันสารเสพติดในด้านการแก้ปัญหา กลุ่มทดลองก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 36.33 หลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 37.56 หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา
สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติดในด้าน
การปฏิเสธ กลุ่มทดลองก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 36.80 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 37.63 
หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตด้านการปฏิเสธสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการปูองกันการใช้สารเสพติด กลุ่มทดลองก่อนการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ย 40.00 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 41.66 หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
พฤติกรรมสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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   3. เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ทักษะชีวิตในการปูองกันสาร
เสพติดในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การปฏิเสธ และพฤติกรรมปูองกัน
การใช้สารเสพติด หลังการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติดของนักเรียน 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติด

ในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การปฏิเสธ และพฤติกรรม
ปูองกันการใช้สารเสพติด หลังการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้
สารเสพติดของนักเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

 
ตัวแปร กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม t p-value 

x  S.D. x  S.D. 

ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 14.70 1.34 10.63 1.67 -11.76 .000 
ทักษะชีวิตด้านภาคภูมิใจในตนเอง 45.20 5.65 42.26 4.65 2.19 .032 
ทักษะชีวิตการตัดสินใจ 36.63 2.04 36.73 1.85 -.198 .843 
ทักษะชีวิตการแก้ปัญหา 37.56 2.12 35.13 2.70 3.87 .000 
ทักษะชีวิตการปฏิเสธ 37.63 1.99 34.39 1.76 6.86 .000 
พฤติกรรมการปูองกันการใช้สารเสพติด 41.66 3.35 39.46 3.72 2.40 .020 

 
   จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด หลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 14.70 กลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ย 10.63 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทักษะชีวิตใน
การปอูงกันสารเสพติดในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 45.20 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 42.26 พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติดในด้านการตัดสินใจ หลัง
การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 36.63 กลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ย 36.73 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติดในด้านการ
แก้ปัญหา หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 37.56 
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 35.13 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติดในด้านการปฏิเสธ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 37.63 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 34.39 พบว่ามีความแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการปูองกันการใช้สารเสพติด หลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 41.66 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย  
39.46 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

อภิปรายผล     
    จากผลการศึกษาพบว่าหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันการใช้สารเสพติด
ของนักเรียน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ทักษะชีวิตในการปูองกันสาร
เสพติดในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง การแก้ปัญหา การปฏิเสธ และพฤติกรรมปูองกันการใช้สาร
เสพติด สูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสนับสนุน
สมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งสองข้อ ยกเว้นทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจพบว่าหลังการทดลองไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ  สามารถอธิบายได้ว่า การที่กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมการเรียนรู้ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย การบรรยาย การระดมสมอง การอภิปราย การฝึกทักษะ และการ
แสดงบทบาทสมมติ  ท าให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ทักษะชีวิตในการปูองกันสารเสพติด
ในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง การแก้ปัญหา การปฏิเสธ และพฤติกรรมปูองกันการใช้สารเสพติด 
เพ่ิมข้ึนและดีกว่าไม่ได้รับโปรแกรม  ซึ่งกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข(2544) กล่าวว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ  
ก่อให้เกิดความสนใจจากนักเรียนอย่างมาก และท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ดียิ่งขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทัศพร  สุวรรณปักษ์ (2550) ด้านความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า  
นักเรียนชอบการจัดกิจกรรม มีความรู้สึกที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียน
แสดงพฤติกรรมในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1) ขั้นประสบการณ์  นักเรียนสนใจในการ
ตอบค าถามและน าเสนอประสบการณ์ของตนเอง 2) ขั้นสะท้อนความคิดและอภิปรายนักเรียนให้
ความสนใจและร่วมมืออภิปรายแสดงความคิดเห็น 3) ขั้นเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด นักเรียน
ระดมความคิดจนน าไปสู่ข้อสรุปได้  4) ขัน้การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด  นักเรียนให้ความสนใจใน
การท าใบงานและท างานได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
   ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดขององค์การอนามัยโลก(WHO,1997)  ที่ว่าการจัด
กิจกรรมการสอนทักษะชีวิตให้กับเด็กในวัยเรียนสามารถช่วยพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น เปรียบเสมือน
การท าให้เด็กมีภูมิต้านทานต่อปัญหาทางสุขภาพและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตามมาด้วย  สอดคล้อง
กับการศึกษาของอมรรัตน์  ชอบธรรมดี (2551) ที่พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
โปรแกรมการสร้างทักษะชีวิตมีทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึนและมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ลดลง
สอดคล้องกับการศึกษาของประณยา  ปันปิน (2551) ที่พบว่าการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมท าให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสูงขึ้นได้  และนักเรียนให้ความสนใจ  รู้สึกสนุนสนานกับการ
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
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ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของชานนท์  มณีศรี (2556) ศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะ
ชีวิตต่อการปูองกันการเสพสารเสพติด ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
โดยจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการปูองกันสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งประยุกต์จากกิจกรรมปูองกันการเสพสารเสพติดในเยาวชนและแนวคิดทักษะชีวิตในการ
ปูองกันการเสพสารเสพติด ร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกลุ่ม  ประกอบด้วย  
การบรรยาย  การระดมสมอง  การอภิปรายกลุ่ม  การฝึกทักษะ  และการแสดงบทบาทสมมติ  
ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการปูองกันการเสพสารเสพติด
ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นคือ 80.38/79.91 สอดคล้องกับการศึกษาของอรดา วงษ์ไสว (2547) 
ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้การเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ที่มีต่อทักษะชีวิตในการปูองกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาราชบุรีเขต 2 โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสอนสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่าทักษะการตัดสินใจไมพ่บความแตกต่าง 

 สรุปได้ว่าการเสริมสร้างทักษะชีวิตหากนักเรียนได้รับการฝึกทักษะชีวิตแต่เริ่มแรก นักเรียนก็
จะรู้จักและเข้าใจชีวิต รักชีวิต รู้คุณค่าของตนเอง รู้จักใช้ชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม  
ฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะชีวิตจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
และค่านิยมของบุคคลให้มีแนวปฏิบัติทางสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการประเมินผลในระยะสั้น ซึ่งในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นควรมีการติดตามและประเมินผลในระยะยาวและ
ศึกษาในกลุ่มช่วงวัยอ่ืน ๆ สถานศึกษาควรน ากิจกรรมไปปรับใช้กับนักเรียนในชั้นอ่ืน  ๆ เช่น  
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาการใช้สารเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและการ
พัฒนากิจกรรมทักษะชีวิตในการปูองกันยาเสพติดของนักเรียน  นอกจากจะค านึงถึงความร่วมมือจาก
ทุกฝุายในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้ว  ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั้ง
โรงเรียน  รวมทั้งมุ่งสร้างบรรยากาศในการต่อต้านการใช้สารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  เช่น
การด าเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  การประกวดกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน   

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อารี  พุ่มประไวทย์  ดร.จิตเกษม  หล าสะอาด    
ดร.พัชรี  หลุ่งหม่าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดร. สาโรจน์  เพชรมณี  ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ดร.ดาราวรรณ  รองเมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี ที่ให้
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ค าปรึกษางานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือและให้ข้อคิดเห็น
ค าแนะน าในการปรับปรุงเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น และ
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพรุพี เทศบาลต าบลพรุพี
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความสนับสนุนในทุกๆด้าน ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพี
พิทยาคม  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชีวิทยา ที่อนุเคราะห์สถานที่ศึกษางานในครั้งนี้   
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ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรค กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

ในต้าบลกะแดะ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
The results of group process and behavioral health beliefs of the risk 

of diabetes in ThumbonKadey Kanchanadit District Suratthani Province 
 

มารยาท พรหมทองนุ่น1 พัชรี หลุ่งหม่าน2  และอัจริยา วัชราวิวัฒน์3 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ประชากร คือ  
ประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงที่มีผลน้้าตาลในเลือด อยู่ระหว่าง 100 - 125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (IFG) 
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ที่คลินิกโรคเบาหวานศูนย์สุขภาพชุมชนกะ
แดะ ต้าบลกะแดะ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 74 คน   กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30 คน  
เลือกเข้ากลุ่มควบคุมและทดลองโดยแบบเจาะจง(Purposive sampling)  กลุ่มทดลองได้รับการใช้
กระบวนการกลุ่ม และแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพระยะเวลาการอบรม 1 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม การให้ความรู้และเพิ่มการรับรู้ แบ่งเป็น 5 ฐาน การเยี่ยมบ้านในสัปดาห์
ที่ 2 และ 6 รวมถึงนัดหมายการรวมกลุ่มในสัปดาห์ที่ 4 และ สัปดาห์ที่ 8  กลุ่มควบคุมได้รับการดูแล
ตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน ได้แก่ การควบคุม
อาหาร ออกก้าลังกาย การดูแลสุขภาพที่จ้าเป็น และการจัดการความเครียด  ที่ผ่านการทดสอบความตรง
ของเนื้อหาด้วยความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.94 และความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.93, 0.93, 0.94  และ 0.94 ตามล้าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
จ้านวนความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ Independent t–test  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการควบคุมอาหาร ออกก้าลังกาย การดูแลสุขภาพที่จ้าเป็น และการจัดการความเครียด 
 

ค้าส้าคัญ: กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน, กระบวนการกลุ่ม,  แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฏร์ธานี อีเมล์ p.marayat@hotmail.co.th 
2  อาจารย์ ดร ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
3 อาจารย์ ดร. ประจ าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1085 

 

Abstract 
  

This study was quasi-experimental research, two group pre-post test design. 
The objective was to study  the effectiveness of the intervention applied group 
process and health belief model in risk group of diabetes in Kadae district 
Kanchanadit, Surat Thani Province. The training  consisted of one day of group 
activity,to educate and increase awareness divided into five bases arrange, home 
visits every 2 weeks. Tested the validity of the content with consistency index  of  
Item Objective Congruence (IOC) = .94  and confidence using the Cronbach Alfa 
coefficients were equal to food = .93, exercise = .93, health management= .94 and 
emotion management= .94.The statistics used for data analysis, frequency, 
percentage, standard deviation,  independent t-test. 

The results showed that, the  experimental  group  had  been  statistically  
significant (p-value < .05)  to improve  their  health  behavior  of  exercise  health  
food  consumption  and  emotion  management  were  better than  before  the  
experiment tested  
 
Keywords : Group process, Behavioral Health Beliefs, Risk of Diabetes 

 
บทน้า 

 เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส้าคัญทางด้านสาธารณสุขของโลกเป็นภัยคุกคามที่
ลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมากจากข้อมูลสมาพันธ์
เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation : IDF) ได้รายงานว่าในปัจจุบันทั่วโลกมี
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 4 ล้านคนต่อปีเฉลี่ย 8 วินาทีต่อ 1 คนส้าหรับผู้เป็นเบาหวานพบมากกว่า 
300 ล้านคนและพบว่าคนที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่้าและปานกลางมีโอกาสเป็นเบาหวานเร็วกว่าคน
ที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้สูง 10-20 ปี โดยพบมากขึ้นในวัยท้างาน (ส้านักโรคไม่ติดต่อ, 2554)            
ในพ้ืนที่ต้าบลกะแดะ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะได้เห็น
ความส้าคัญของการป้องกันและอันตรายของโรคเบาหวาน  จึงได้ด้าเนินการคัดกรองโรคเบาหวานใน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงที่มีผลน้้าตาลในเลือด อยู่ระหว่าง 100-125 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ตั้งแต่ปี 2553 ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1086 

 

2554 จนถึงปัจจุบัน และผลการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน (Pre-diabetes)  
พ.ศ. 2556 พบกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเพ่ิมจ้านวน 71 คน และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้นจ้านวน 4 คน 
(ศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ, 2556) จากผลการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่สูง 
ปัญหาที่พบคือผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดที่ยังไม่ถูกต้องผู้มีภาวะเสี่ยง
เหล่านี้ ที่ท้าให้เกิดการป่วยและตายก่อนวัยอันสมควรจากภาวะแทรกซ้อนต่อตาไตระบบประสาท
หัวใจและหลอดเลือดสมอง ฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่แสดงอาการ จึงต้องให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและรักษาอาการระยะเริ่มแรก ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยลดและชะลอ
การเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้กระบวนการกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวานศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ เพ่ือป้องกันการเกิด
โรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยตั้งสมมติฐานการวิจัยคือ กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานหลังทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานทั้งชายและหญิงที่ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงที่มี ระดับ
น้้าตาลในเลือด อยู่ระหว่าง 100- 125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (IFG) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จ้านวน 74 คน ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน 
กะแดะ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานทั้งชายและหญิงที่ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงที่มีผล
น้้าตาลในเลือด อยู่ระหว่าง 100- 125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (IFG) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ถึง 
เดือนกันยายน พ.ศ.2557 จ้านวน 30 คน (ค้านวณจาก Effect Size ที่ 0.80 และป้องกันการสูญหาย
ของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 20) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
ก้าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก ดังนี้ 1) อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 2) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ 
3) ไม่มีปัญหาการได้ยิน การมองเห็น และ 4) ยินดีเข้าร่วมการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1087 

 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและรายได้ 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรคเบาหวาน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในทดลอง คือ การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม จ้านวน 1 วัน โดยการจัด
กลุ่มแบบสุ่มจ้านวน 5 กลุ่ม ด้าเนินการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การกระตุ้นให้มีการตื่นตัวและมีส่วนร่วม
โดยใช้เกมส์ เพลง และค้าถาม รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 5 ฐาน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ใช้แบบสัมภาษณ์เรื่องผลของการใช้กระบวนการกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน  ก่อนและหลังได้รับกระบวนการกลุ่ม ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกัน
โรคเบาหวาน จ้านวน 30 ข้อ 

การทดลอง 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง โดยมีล้าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 

1. สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย 
ต้ารา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
ความหมาย สาเหตุ ประเภท อาการ การวินิจฉัยและการคัดกรองโรค การรักษา การป้องกันและ
ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่ม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎี  
ประโยชน์ หลักการและข้ันตอน และทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 

2. น้าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเนื้อหา จ้านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลด้านอายุรศาสตร์ 1 ท่าน  และอาจารย์
ด้านโภชนาการ 1 ท่าน  เพ่ือท้าการตรวจสอบและแก้ไขข้อความให้ถูกต้องชัดเจนเพ่ือน้ามาปรับปรุง
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และปรับปรุงแบบสอบถามโดยน้าข้อคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษามาสรุปและน้ามา
เป็นแนวทางในการแก้ไขแบบทดสอบ 

3. น้าเครื่องมือที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและผ่ านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว            
ไปตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา โดยผู้วิจัยได้ทดลองใช้กับกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน ที่ข้ึนทะเบียนที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลช้างซ้าย ต้าบลช้างซ้าย  
อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 30 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Alpha 
Coefficient)  ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach)ได้ความเชื่อมั่น .94 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ

พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 2) พฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรคเบาหวาน วิเคราะห์
โดย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการท้า
กระบวนการกลุ่ม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยสถิติ Independent t–test 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 เพศชาย ร้อยละ 
36.7 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 43.3 รองลงมา อายุ 51-55 ปี ร้อยละ 29.9 สถานภาพสมรส 
ร้อยละ 73.3 รองลงมา หม้าย ร้อยละ 23.3 การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 50 รองลงมา มัธยมศึกษา 
ร้อยละ 23.3  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 56.7 รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 30.0 
มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 66.7 รองลงมา คือ มีรายได้ 10,001-15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 26.7  
 2. ผลการใช้กระบวนการกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ด้านพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แสดงในตารางที่ 2 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยภาพรวม สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเรียงจาก
มากไปน้อยของกลุ่มทดลอง คือ ด้านการจัดการความเครียด มีค่าเฉลี่ย 2.49 รองลงมา คือ ด้านการ
ดูแลสุขภาพท่ีจ้าเป็น มีค่าเฉลี่ย 2.41 ด้านการควบคุมอาหาร มีค่าเฉลี่ย 2.35 และ ด้านการออกก้าลัง
กาย มีค่าเฉลี่ย 2.12 และในกลุ่มควบคุม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านการ
ดูแลสุขภาพที่จ้าเป็น มีค่าเฉลี่ย 2.20 รองลงมา คือ ด้านการควบคุมอาหาร มีค่าเฉลี่ย 2.06 ด้านการ
ออกก้าลังกาย มีค่าเฉลี่ย 2.01 และด้านการจัดการความเครียด มีค่าเฉลี่ย 1.95 
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ตารางท่ี 1 ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานระหว่างกลุ่ม 
   ทดลองและกลุ่มควบคุม หลังทดลอง  
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t P X

 S.D ระดับ 
X  S.D ระดับ 

1. ด้านการควบคุมอาหาร 2.35 0.33 สูง 2.06 0.26 
ปาน
กลาง 

-2.67 0.00 

2. ด้านการออกก้าลังกาย 2.12 0.44 
ปาน
กลาง 

2.01 0.38 
ปาน
กลาง 

-2.13 0.01 

3. ด้านการดูแลสุขภาพที่
จ้าเป็น 

2.41 0.40 สูง 2.20 0.46 
ปาน
กลาง 

-2.54 0.03 

4. ด้านการจัดการ
ความเครยีด 

2.49 0.40 สูง 1.95 0.31 
ปาน
กลาง 

-3.20 0.00 

รวม 2.36 0.23 สูง 2.06 0.19 
ปาน
กลาง 

-4.65 0.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มทดลองมีการรับรู้พฤติกรรมการดูแลตนเอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
โดยกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย 2.36 อยู่ในระดับสูง ส่วนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย 2.06 อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยในด้านการออกก้าลังกาย มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
             สรุปได้ว่า กระบวนการกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ท้าให้กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในด้านการควบคุมอาหาร ออกก้าลังกาย การดูแลสุขภาพ
ที่จ้าเป็น และการจัดการความเครียด ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนทดลอง
และมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุทัยวรรณ  มูลเจริญ (2550) ในการวิจัยค่ายพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่
พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และการรับรู้ของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมหลังการทดลองมีค่าสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้เพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อน
ทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และจากการศึกษาของเกสร กิ่งโพธิ์ (2548)  
เรื่อง ผลของการให้ค้าแนะน้าแบบมีส่วนร่วมต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกัน
โรคเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยงต้าบลบ้านเหลื่อม อ้าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมาพบว่า
ภายหลังการให้ค้าแนะน้าแบบมีส่วนร่วมในประชากรกลุ่ม เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานที่ได้รับ
ค้าแนะน้าแบบมีส่วนร่วม มีระดับความเชื่อด้านสุขภาพในด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคการ
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รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรคพฤติกรรมการป้องกันโรคด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเพ่ิมขึ้นจากก่อนการให้ค้าแนะน้าแบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส้าคัญทางทางสถิติ ที่ระดับ .05 แต่มี
ส่วนการรับรู้ความรุนแรงของโรคและการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคเบาหวานนั้นไม่เพ่ิมขึ้นจากก่อนการ
ให้ค้าแนะน้าแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ชูชีพ โพชะจา (2550) ศึกษา เรื่อง ผลการใช้กระบวนการกลุ่ม
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลี้ จังหวัดล้าพูน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่
เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หลังได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่า
ก่อนได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
หลังได้รับการใช้กระบวนการกลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรคเบาหวานหลัง
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในด้านการควบคุมอาหาร การ
ออกก้าลังกาย การดูแลสุขภาพที่จ้าเป็น และการจัดการความเครียด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย 2.36 อยู่ในระดับสูง ส่วนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย 2.06 อยู่ในระดับปานกลาง  
 
ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ในการท้าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ เช่น 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และท้าวิจัยเชิงปฏิบัติการในประเด็นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือน้า
ผลที่ได้ไปยืนยันประสิทธิภาพของกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม หรือ ท้าการศึกษาวิจัยเชิงทดลองใน
ประเด็นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้กับผู้มีปัญหาสุขภาพด้านอ่ืน ๆ และควรมีการศึกษาระยะยาว หรือ 
ท้าการศึกษา เชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือน้าผลที่ได้มาปรับปรุงกิจกรรมต่อไป โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 
6 เดือนขึ้นไป และควรศึกษาให้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการเกิด
โรคเบาหวาน และควรใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอในการติดตามเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพฤติกรรม
ด้านความรู้ และการรับรู้ และควรศึกษาในกลุ่มปกติและกลุ่มที่ป่วยแล้ว ทั้งนี้เพ่ือเป็นการศึกษา
แนวโน้มของพฤติกรรมเสี่ยง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลน้ามาจัดรูปแบบแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง ตามความ
เหมาะสมของแต่ละกลุ่ม 
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The Effect of Increasing the Efficacy of Self - Efficacy Drinking Alcohol 
of Undergraduates in  Maejo University at Chumphon 

 

สุวินัย เลาวิลาศ1 กุลชลี ตันติรัตนวงศ์2 และรุ่งนภา จันทรา3 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดศึกษาสองกลุ่ม  วัดก่อนและหลังการทดลอง 
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ระหว่างกลุ่ม
นักศึกษาชายที่เข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มสมรรถนะแห่งตนกับกลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเพิ่ม
สมรรถนะแห่งตน กลุ่มละ 30 คน สุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลองแบบเจาะจง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุม
ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเพิ่มสมรรถนะแห่งตน ซึ่งพัฒนาขึ้นตาม
แนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1997) ผ่านการวิเคราะห์หาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 
น ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  เท่ากับ 0.86 และ 0.80 ส่วนเครื่องมือ
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลใช้การวิเคราะห์แบบการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ และแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  มีค่าเท่ากับ 0.80 และเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ย
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ 
Independent t- test 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่ากลุม่ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในการลด 
ละ เลิกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จึงควรส่งเสริมการใช้โปรแกรมการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนในสถานศึกษาต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ : การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, นักศึกษา 
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Abstract 
 

This study was quasi experimental study of two groups measured before 
and after the experiment. Objective To compare the efficacy of their own to drink 
alcohol. Among male students attending programs increased efficacy against male 
students who are not participating in the program increased efficacy of the 
experimental group, 30 in each specific sample. Randomization control group and a 
similar group. The experimental group received a program to increase efficacy. The 
concept developed by Bandura (Bandura, 1997), through the analysis of the 
appropriateness and possible adoption. The measure of confidence by the reliability 
of Cronbach equal 0.86,0.80 The query tool consists of two parts: a questionnaire of 
personal data used to analyze the frequency, percentage, and a measure of efficacy. 
self-alcohol brought to the IOC's questionnaire to the objective equals 0.80 and 
compare the difference between the average scores of self-efficacy to drink alcohol. 
Between the treatment and control groups with statistical Independent t- test. 

Results showed that the experimental group had an average score to 
measure the efficacy of their own in the alcohol than the control group was 
statistically significant. To set a good example for students to reduce quitting alcohol. 
It should encourage the use of enhanced efficacy in subsequent studies. 

 

Keywords : Alcohol drinking, Self – efficacy, Student 

 
บทน้า 

สถานการณ์ในปัจจุบัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนหรือกลุ่มวัยรุ่นไทย หันมา
นิยมดื่มจนเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ ให้ ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามเทศกาลต่าง ๆ และมีการใช้ความเข้มงวดของกฎหมาย ควบคู่กับการรณรงค์การเลิ ก
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ตาม โดยรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีสาระส าคัญในมาตรา 31 ข้อที่ 4 ห้ามมิให้ผู้ใด
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตามมาตราที่ 27 ข้อที่ 5 
และห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 29 (ราช
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กิจจานุเบกษา, 2551) แต่จากการส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ยังพบว่า อายุคนที่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกก็
ลดลงเรื่อยๆ รายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2554)  เรื่องการดื่มสุรา  พบว่าประชากรอายุ  15 
ปีขึ้นไป  จ านวน 53.9 ล้านคน เป็นผู้ดื่มสุราจ านวน 17.0 ล้านคน (ร้อยละ 31.5) และมีข้อสังเกตว่า
กลุ่มอายุที่เริ่มดื่มสุรา ผู้ชายจะเริ่มดื่มเร็วกว่าผู้หญิง คือ  อายุ 19.4 และ 24.9 ปี ตามล าดับ ข้อมูล
การรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) (2545) พบว่า 
ประเทศไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากท่ีสุดเป็นอันดับที่ 3 ของทวีปเอเชีย ปัญหาส าคัญและเร่งด่วน
ที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับ 2 รองจากโรคเอดส์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวการร้าย
ท าลายสุขภาพ เป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตปีละประมาณ 2.5 ล้านคน เฉลี่ยนาทีละ 4.8 คน 
เฉพาะในกลุ่มอายุ 15 -29 ปีมีรายงานการเสียชีวิตปีละ 320,000 คน จึงเป็นค าตอบที่ชัดเจนแล้วว่า 
ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัญหาระดับโลก อัลเบิร์ท แบนดูรา (Albert Bandura) 
นักจิตวิทยาชาวแคนาดาผู้คิดค้นทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน (self-efficacy theory)มีแนวคิดว่า
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากลักษณะโครงสร้างที่มีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ความคิดความรู้สึกและปัจจัยทางชีวภาพ 
2) พฤติกรรม 3) สภาพแวดล้อม องค์ประกอบนี้มีลักษณะที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน  ซึ่งอิทธิพล
ขององค์ประกอบแต่ละอย่างจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับสถานการณ์และกิจกรรมที่แตกต่างกัน การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนเป็นการตัดสินว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอที่จะกระท าพฤติกรรมได้มากน้อย
เพียงใด จึงเป็นสิ่งส าคัญก่อให้เกิดความ เชื่อมั่นในตนเองและมีความพยายามที่จะกระท าพฤติกรรม  
นั้น ๆ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโปรแกรมเพ่ิมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชาย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพ่ือใช้เป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาชายที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้-ชุมพร  จ านวน  72  ราย 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชายที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา2557 ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้-ชุมพร  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นนักศึกษาชายที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1 
โดยมีรหัสประจ าตัวนักศึกษาขึ้นต้นด้วยเลข  57 2) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยด้วยโรค
ที่ท าให้มีข้อจ ากัดในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3) ให้ความร่วมมือในการวิจัยและผู้ปกครองอนุญาต
ให้เข้าร่วมการวิจัย ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยเจาะจงคัดเลือก
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ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวนที่ใกล้เคียงและความคล้ายคลึงกันมากที่สุดใน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดในการคัดเลือกดังนี้ 1) สาขาวิชา 2) 
ผลการเรียน 3) ประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง 4) ประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของครอบครัว 5) ศาสนา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมโดยให้มีลักษณะ
ภาพรวมเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดกับกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1) โปรแกรมการ 

เพ่ิมสมรรถนะแห่งตน ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาการวิเคราะห์หาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert scales) น ามาหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability Coefficients) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) เท่ากับ 0.86 และ 0.80 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผู้วิจัย
ปรับประยุกต์ใช้ และพัฒนามาจากการแปลและประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของประสิทธิ์ ไกยราช (2552, 
น.52) เป็นการวัดความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นของบุคคลในความสามารถของตนเองที่จะปฏิเสธการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสต่าง ๆ (Drinking Refusal Self - efficacy Questionnaire: DRSEQ) 
ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) หาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability Coefficients) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.80 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพ่ิมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ช่วยจัดกิจกรรมนันทนาการก่อนเริ่มต้นท ากิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนโดยด าเนินตาม 

 การทดลอง 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ชนิดศึกษา

สองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (The Pretest - posttest Design with Non-equivalent 
Groups) ดังนี้ 
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กลุ่มทดลอง มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 1) ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างก่อนด าเนินการทดลอง  เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยระยะเวลาในการท าวิจัยและชี้แจงการ
พิทักษ์สิทธิและลงนามในการตอบรับหรือการปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้โดยกลุ่มตัวอย่างและ
ผู้ปกครอง 2) เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบสอบถาม
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่ม 3) ด าเนินการจัดกิจกรรมการเพ่ิมสมรรถนะแห่ง
ตนให้แก่นักศึกษาชายจ านวน 5 ครั้งดังนี้ กิจกรรมครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1) ประสบการณ์ที่ประสบ
ความส าเร็จด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
กลุ่มตัวอย่างและการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามรูปแบบกระบวนการกลุ่ม  ระยะเวลา  1  
ชั่วโมง  กิจกรรมครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2) การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์ของผู้อ่ืนที่ประสบ
ผลส าเร็จเกี่ยวกับการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตัวแบบที่เป็นบุคคลจริง  ตัวแบบสัญลักษณ์  
ตามรูปแบบกระบวนการกลุ่ม ระยะเวลา 1 ชั่วโมง กิจกรรมครั้งที่ 3  (สัปดาห์ที่ 3) การใช้ค าพูดชักจูง 
การสร้างแรงจูงใจจากการสนับสนุนของกลุ่มเพ่ือน  การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธเป็นการ
เรียนรู้หลักการและขั้นตอนของการปฏิเสธและฝึกทักษะการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
รูปแบบกระบวนการกลุ่ม  ระยะเวลา  1  ชั่วโมง กิจกรรมครั้งที่ 4  (สัปดาห์ที่ 4) สภาวะทางด้าน
ร่างกายและอารมณ์  การเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์และการจัดการอารมณ์ผลกระทบจากอารมณ์และ
ขั้นตอนการจัดการหรือการควบคุมอารมณ์และฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียดจาก
สถานการณ์สมมุติตามรูปแบบกระบวนการกลุ่ม  ระยะเวลา  1  ชั่วโมง  30  นาที  กิจกรรมครั้งที่ 5  
(สัปดาห์ที่ 5) การทบทวนความรู้และทักษะและสร้างพันธะสัญญาใจเป็นการทบทวนความรู้และ
ทักษะต่างๆที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4  ครั้งที่ผ่านมาและตั้งเป้าหมายร่วมกันในการไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามรูปแบบกระบวนการกลุ่มระยะเวลา  1  ชั่วโมง 4) เก็บรวบรวม
ข้อมูลหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 6 โดยผู้วิจัยโดยใช้แบบสอบถามเช่นเดียวกับก่อนการทดลอง 

กลุ่มควบคุม มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 1) ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างก่อนด าเนินการทดลอง  เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยระยะเวลาในการท าวิจัยและชี้แจงการ
พิทักษ์สิทธิ์และลงนามในการตอบรับหรือการปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้โดยกลุ่มตัวอย่างและ
ผู้ปกครอง 2) เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบสอบถาม
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  3) กลุ่มควบคุมได้รับการเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสัปดาห์ที่ 1 4) เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการ
ทดลอง  ในสัปดาห์ที่ 6 โดยใช้แบบสอบถามเช่นเดียวกับก่อนการทดลอง 5) หลังสิ้นสุดการวิจัยใน
กลุ่มทดลอง 1 สัปดาห์ได้นัดกลุ่มควบคุมเพ่ือให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
เช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบแล้วผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและน าข้อมูลมา

วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลใช้การแจกแจงความถี่ร้อยละ 2) 
เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Independent t- test 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 
80 ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอายุ 19 ปีขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธมากกว่าร้อยละ 80 ก าลัง
ศึกษาใน 5 สาขาวิชาจ านวนร้อยละที่เท่ากัน  ผลการเรียน (GPA) ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า อยู่
ในช่วง 2.01–3.00 คิดเป็นร้อยละ 46.7 และร้อยละ 46.7 ในกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุมตามล าดับ 
มีบิดามารดาอยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 86.7 กลุ่มควบคุมมีบิดามารดาอยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 76.7 
รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่เกินครึ่งมีรายได้มากกว่า 10,000 บาท รายได้ของนักศึกษาเกินครึ่งมี
รายได้มากกว่า 6,000บาท จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3–5 คน เป็นส่วนใหญ่ และเป็นบุตรคนที่ 2–3 
มากที่สุดของทั้ง 2 กลุ่ม ร้อยละ 50 และร้อยละ 46.7 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ 
เวลาว่างชอบออกก าลังกาย /เล่นกีฬา มากที่สุด ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ร้อยละ 43.3 และ
ร้อยละ 56.7 มีคนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินครึ่งคือ พ่อ ส าหรับการดื่มเครื่องดื่มของ
ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่ม
ดื่มครั้งแรกเมื่อ 7–12 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 45.5 และ ร้อยละ 36 ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ตามล าดับ 

2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 
 

*P< 0.5 

ตัวแปร 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t 
P - 

value 
(n=30) (n=30) 

X SD X SD 

การวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

 
2.55 

 
0.85 

 
2.60 

 
0.87 

 
0.41* 

 
0.04 



 
 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1099 
 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ด้วยการทดสอบทางสถิติ
พบว่าคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
 

ตัวแปร 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

t 
P - 

value 
(n=30) (n=30) 

X SD X SD 

การวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
        กลุ่มทดลอง 
        กลุ่มควบคุม 

 
 

2.79 
2.48 

 
 

0.09 
0.46 

 
 

3.33 
2.49 

 
 

0.15 
0.47 

 
 
 

0.96* 

 
 
 

0.004 

*P< 0.5 

 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ด้วยการทดสอบทางสถิติ
พบว่าคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า 
นักศึกษาชายในกลุ่มทดลองมีผลต่างคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หลังการทดลองพบว่า นักศึกษาชายในกลุ่มควบคุมมีผลต่างคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยการวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการปฏิเสธการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงกว่ากลุ่มควบคุม (p = 0.004) เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
ผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ิมสมรรถนะแห่งตน  
ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการสนับสนุนทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของแบนดูรา 
(Bandura, 1997) ที่กล่าวว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นการวัดความสามารถของตนเองในการ
กระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  
 
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้  

โปรแกรมเพ่ิมสมรรถนะแห่งตนนี้ สามารถน าไปใช้ในเป็นแนวทางในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักศึกษาในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง ในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม
ในครั้งนี้ ได้ใช้กระบวนการกลุ่มเข้ามาด าเนินกิจกรรมซึ่งสามารถท าให้การด าเนินกิจกรรมตาม
โปรแกรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาทุกคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้นักศึกษา
กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าปฏิเสธ เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีดีอีกทางหนึ่ง  
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การศึกษาคุณสมบัติของน้้าปลาจากวัสดุเศษเหลือในกระบวนการผลิตปลาดุกร้า  

Study on Properties of  Fish Sauce from By-Products in Pla-duk-ra Process 

กฤษณะ เรืองคล้าย1 และปาจรีย์ เรืองคล้าย2 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดของวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตปลาดุกร้า
และระยะเวลาในการหมักที่เหมาะสมต่อการผลิตน้้าปลาเปรียบเทียบระหว่างการหมักวัสดุเศษเหลือ 
2 ชนิด ได้แก่ หัวปลา และเครื่องในปลา ท้าการหมักกับเกลือโดยใช้อัตราส่วนแตกต่างกัน 3 สูตร คือ 
สูตรที่ 1 ใช้หัวปลาผสมกับเกลือ 2:1 สูตรที่ 2 ใช้หัวปลาผสมกับเกลือ 3:1 และสูตรที่ 3 ใช้หัวปลา
ผสมกับเครื่องในปลาและเกลือ 1:1:1 หมักเป็นระยะเวลา 8 , 10 และ 12 เดือน ผลการศึกษาพบว่า 
น้้าปลาสูตรที่ 2 ระยะเวลาการหมัก 10 เดือน เป็นสภาวะการหมักที่ให้น้้าปลาคุณภาพดีที่สุด 
เนื่องจากมีค่าสีใกล้เคียงกับน้้าปลาที่จ้าหน่ายในท้องตลาด มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูง
ที่สุดแตกต่างจากสภาวะอ่ืนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) มีส่วนผสมของเกลือ 211.67 ± 12.58 
กรัมต่อลิตร และตรวจไม่พบเชื้อ Histamine forming bacteria และ Clostridium perfringens 
อย่างไรก็ตาม น้้าปลาที่ได้จากสภาวะดังกล่าวมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 5.94 ± 0.42 กรัมต่อลิตร 
ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานน้้าปลาแท้ เนื่องมาจากหัวปลามีปริมาณโปรตีนน้อย เมื่อน้าน้้าปลาที่ได้จาก
สภาวะดังกล่าวมาปรับปรุงรสชาติให้เหมาะสมส้าหรับการจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์โดยการผสมน้้าตาล
ทรายในปริมาณร้อยละ 2, 4, 6, 8 และ 10 พบว่า ที่ความเข้มข้นของน้้าตาลทรายร้อยละ 6 และ 8 มี
คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงที่สุดและแตกต่างจากสภาวะอ่ืนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) แต่ผู้วิจัยได้เลือกผสมน้้าตาลทรายที่ความเข้มข้นร้อยละ 6 เนื่องจากความคุ้มทุนในการผลิต 
จากการน้าน้้าปลาที่ได้รับคัดเลือกมาศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์พบว่า น้้าปลาที่ได้มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกับน้้าปลาผสมแต่ต่้ากว่าน้้าปลาแท้ เนื่องจากตรวจพบปริมาณกรดกลูตามิคต่อไนโตรเจน
ทั้งหมดในอัตราส่วนเท่ากับ 0.09  
 
ค้าส้าคัญ : น้้าปลา, ปลาดุกร้า, วัสดุเศษเหลือ 
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Abstract 
 

The objectives of  this research were to study on the types of by-product 

from Pla-duk-ra process and the fermented time that was suitable to produce the fish 

sauce by comparing between using head and entrails from catfish mixed with salt in 

the different ratio including : Formula 1, ratio of fish head add salt of 2:1; Formula 2, 

ratio of fish head add salt of 3:1 and Formula 3, ratio of fish head and fish entrails 

add salt of 1:1:1. Fermentations were undertaken for 8, 10 and 12 months. The 

results showed that Formula 2 fermented for 10 months was the optimal condition 

to produce the fish sauce because the fish sauce had the color similar to commercial 

fish sauce and the score of sensory evaluation was the highest score which was 

significantly different from other (P ≤ 0.05) and the content of salt in fish sauce was 

211.67 ± 12.58 g/L. Histamine forming bacteria and Clostridium perfringens were 

undetected in such a fish sauce sample. However, the fish sauce had the total 

nitrogen was 5.94 ± 0.42 g/L which was less than the standard fish sauce due to fish 

head had lower protein content. The study on concentration of sugar by comparing 

between 2, 4, 6, 8 and 10 % for improvement of the taste and commercial 

production was found that the concentration of sugar at 6% and 8% were the 

optimal concentration because the score of sensory evaluation was the highest score 

which was significantly different from other (P ≤ 0.05) so the concentration ratio of 

sugar 6% was chosen for reduction of the production costs. The glutamic acid/total 

nitrogen of fish sauce was 0.09 that was nearby with  sauce mixture but lower than 

commercial fish sauce.  

 

Keywords : Fish Sauce, Fermented catfish (Pla-duk-ra) , By-Product 
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บทน้า 
น้้าปลา (Fish sauce)  เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดหนึ่งที่ส้าคัญในการปรุงแต่งรสชาติ

อาหารที่ให้รสเค็ม เนื่องจากน้้าปลาไทยมีคุณภาพดีและมีกลิ่นหอม ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ผลิต
น้้าปลาเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและส่งออกมากท่ีสุดในโลก (สมอ.สาร, 2545) ทั้งนี้ น้้าปลาเป็น
เครื่องปรุงแต่งรสอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะประกอบด้วย เกลือ 27.5-28.9 เปอร์เซ็นต์ 
สารอินทรีย์ไนโตรเจน 0.6-2.0 เปอร์เซ็นต์ แอมโมเนียไนโตรเจน 0.2-0.7 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน
ไนโตรเจน 7.6 เปอร์เซ็นต์ (Amano, 1962) นอกจากนั้น น้้าปลายังเป็นแหล่งของเกลือแร่มากมาย 
ได้แก่ แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม แมงกานีส ไอโอดีน และกรดอะมิโนที่จ้าเป็นต่อ
ร่างกายไม่น้อยกว่า 13 ชนิด โดยเฉพาะไลซีน (Dougan and Howard, 1975) ส้าหรับน้้าปลาใน
ประเทศไทยท้ามาจากวัตถุดิบหลายชนิด อาทิ ปลาน้้าจืด ปลาน้้าเค็ม น้้าต้มหอย น้้าจากการท้าปลา
เค็ม และเศษเหลือของผลิตภัณฑ์ปลาอ่ืน ๆ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ใช้วัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตปลา
ดุกร้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากชาวบ้านในพ้ืนที่ต้าบลทะเลน้อยมีอาชีพท้าปลาดุกร้าซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80 ปี ท้าให้ เกิดวัสดุเศษเหลือที่ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์
เป็นจ้านวนมาก ซึ่งวัสดุเหล่านี้ล้วนอุดมไปด้วยโปรตีน และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่หากปล่อยทิ้ง
ลงในแหล่งน้้าจะท้าให้แหล่งน้้าเกิดการเน่าเสีย ดังนั้น การน้าวัสดุเศษเหลือมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
จึงเป็นแนวทางท่ีสามารถจะช่วยลดผลกระทบดังกล่าวได้ การศึกษาคุณสมบัติของน้้าปลาจากวัสดุเศษ
เหลือในกระบวนการผลิตปลาดุกร้า  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าวัสดุเศษเหลือจากกรรมวิธีการผลิตปลาดุก
ร้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้้าปลาส้าหรับใช้ในชุมชน โดยศึกษาชนิดของวัสดุเศษเหลือที่เหมาะสมใน
การผลิตน้้าปลา สูตรการผลิตน้้าปลา และคุณภาพของน้้าปลาที่ได้จากวัสดุเศษเหลือ  โครงการ
ดังกล่าวถือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับวัสดุเศษเหลือในกระบวนการผลิตปลาดุกร้า ซึ่ง
นอกจากจะช่วยลดปริมาณของเสียที่ถูกทิ้งลงทะเลน้อยได้แล้ว ยังส่งผลทางอ้อมให้กับผู้ประกอบการที่
ผลิตปลาดุกร้ามีรายได้เสริมจากการผลิตน้้าปลาเพื่อจ้าหน่ายเพ่ิมมากข้ึนด้วยด้วย  

วิธีการวิจัย 
1) ศึกษาชนิดของวัสดุเศษเหลือที่เหมาะสมในการผลิตน้้าปลา 
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) โดยเลือกใช้วัสดุ

เศษเหลือจากปลาดุกบิ๊กอุย 2 ชนิด คือ หัวปลาและเครื่องในปลา อัตราส่วนในการหมักระหว่างวัสดุ
เศษเหลือต่อเกลือเท่ากับ 2:1 และ 3:1 ซึ่งแบ่งชุดการทดลองได้ดังนี้ 

 ชุดที่ 1   การหมักน้้าปลาโดยใช้อัตราส่วนของหัวปลาต่อเกลือ 2:1 
 ชุดที่ 2   การหมักน้้าปลาโดยใช้อัตราส่วนของหัวปลาต่อเกลือ 3:1 
 ชุดที่ 3   การหมักน้้าปลาโดยใช้อัตราส่วนของหัวปลาต่อเครื่องในปลาต่อเกลือ 1:1:1 
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 น้าวัสดุเศษเหลือที่ได้มาล้างน้้าให้สะอาดและตากแดดไว้ให้พอหมาด จากนั้นน้ามา
คลุกเคล้ากับเกลือตามอัตราส่วนที่ระบุไว้แต่ละชุดการทดลอง โดยจะต้องเหลือเกลือไว้ส่วนหนึ่งส้าหรับ
โรยที่ก้นโอ่งและโรยทับส่วนผสมด้านบน ท้าการหมักในโอ่งเคลือบขนาดบรรจุ  20 ลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้อง และด้าเนินการหมักน้้าปลาที่ระยะเวลา 8 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน หลังจากนั้น
น้าน้้าปลาที่ได้มาตากแดด 1 เดือน เพ่ือให้น้้าปลาใส และน้าตัวอย่างมาท้าการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1.1) วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ โดยด้าเนินการวัดค่าสี L* a* และ b* โดยน้า
น้้าปลาที่ได้จากการหมักทั้ง 3 สภาวะใส่ในถ้วยแก้วส้าหรับวัดค่าสี แล้วท้าการวัดค่าสีโดยใช้เครื่องวัด
ค่าสี (Hunter Lab, CIE Lab) 

1.2) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด โดยวิธี AOAC 
(1990) และปริมาณเกลือ โดยใช้เครื่อง Refractometer 

 1.3) วิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของน้้าปลา 2 ชนิด ได้แก่  
Histamine forming bacteria โดยการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ และ Clostridium perfringensis โดย
วิธีการตรวจเชื้อ (ISO, 2004) 

1.4) การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค ด้าเนินการโดยใช้แบบทดสอบประสาท
สัมผัสเปรียบเทียบลักษณะทั่วไป สี กลิ่น รสชาติ และสิ่งแปลกปลอม  ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนน้้าปลาพ้ืนบ้าน (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) ในการตรวจสอบใช้ผู้ตรวจ
สอบที่มีความช้านาญในการตรวจสอบน้้าปลาพ้ืนบ้าน จ้านวน 10 คน  
 คัดเลือกน้้าปลาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากน้้าปลาที่มีค่าการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสสูงสุด มีส่วนผสมของเกลือไม่ต่้ากว่า 200 กรัมต่อลิตร มีไนโตรเจนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9 กรัมต่อลิตร และตรวจไม่พบเชื้อที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของน้้าปลา 2 ชนิด คือ Histamine 
forming bacteria และ Clostridium perfringens  

2) การศึกษาสูตรการผลิตน้้าปลาที่เหมาะสม 
น้าน้้าปลาที่คัดเลือกได้มาปรุงแต่งรสชาติด้วยน้้าตาลทรายในสัดส่วนระหว่างน้้าปลา : 

น้้าตาลทราย ร้อยละ 2, 4, 6, 8 และ 10 เพ่ือให้น้้าปลาที่ได้มีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้น จากนั้นน้าไป
ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค จ้านวน 30 คน โดยประเมินปัจจัยคุณภาพด้านลักษณะทั่วไป สี 
กลิ่นรส และความชอบโดยรวมของน้้าปลา ให้คะแนนแบบ 5-point hedonic scale วางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD (Randomized Completely Block Design) 

3) การศึกษาคุณภาพของน้้าปลาที่ได้จากการหมักวัสดุเศษเหลือ 
โดยศึกษาจากปริมาณกรดกลูตามิคต่อปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของตัวอย่าง  ซึ่ง

ปริมาณกรดกลูตามิค สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้วิธี  HPLC  
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4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ ANOVA  (Analysis of variance) และวิเคราะห์

ความแตกต่างโดยใช้ DMRT ( Duncans multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95   

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1) การศึกษาชนิดของวัสดุเศษเหลือที่เหมาะสมในการผลิตน้้าปลา 
จากการน้าวัสดุเศษเหลือในการผลิตปลาดุกร้ามาทดลองหมักกับเกลือใน 3 สภาวะ พบว่า สี

ของน้้าปลาที่ได้จากการหมักหัวปลากับเกลือที่อัตราส่วน 2:1 และ 3:1  เวลาการหมัก 10 เดือน จะมี
สีน้้าตาลปนแดง ใส และมีความใกล้เคียงกับน้้าปลาแท้ที่จ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์มากที่สุด ในส่วนของ
น้้าปลาที่ได้จากการหมักหัวปลากับเครื่องในและเกลือ ที่ระยะเวลา 12 เดือน สีของน้้าปลายังคงเป็นสี
น้้าตาลและมีความแตกต่างกับน้้าปลาที่จ้าหน่ายในท้องตลาดอย่างชัดเจน ส้าหรับสีของน้้าปลานั้นเกิด
จากปฏิกิริยา maillard reaction (ประเสริฐ, 2511; Jones, 1962; Saisithi, 1967) เนื่องจากชุดการ
ทดลองที่ 2 มีการใช้หัวปลาในปริมาณท่ีมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 และ 3 จึงท้าให้มีปริมาณกรดอะมิ
โนที่จะท้าปฏิกิริยากับน้้าตาลไรโบสและไรโบสฟอสเฟต (ประเสริฐ , 2511) เกิด maillard reaction 
สูงกว่าสูตรอ่ืน ๆ สีของน้้าปลาที่ได้จึงเป็นสีน้้าตาลแดงเข้มมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 และสูตรที่ 3 
ตามล้าดับ 

จากการศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพของน้้าปลาที่สภาวะการหมักต่างๆ โดยการวัดค่าสี
ของน้้าปลาที่หมักเป็นเวลา 8, 10 และ 12 เดือน เปรียบเทียบกับน้้าปลาที่จ้าหน่ายในท้องตลาด 
(น้้าปลาแท้ ตราปลาหมึก) พบว่า น้้าปลาที่ทุกสภาวะการหมักจะมีสีน้้าตาลแดง เพราะมีค่า a* สูง
และมีค่า b* ต่้า และมีค่าสีที่แตกต่างจากน้้าปลาที่จ้าหน่ายตามท้องตลาดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าสีของน้้าปลาที่หมักโดยใช้สูตรการหมักแตกต่างกันเป็นเวลา 8 10 และ 12 เดือน  
 

สูตรการหมัก เวลาการหมัก 
(เดือน) 

คุณภาพทางกายภาพ 
L* a* b* 

น้้าปลาท้องตลาด 
(ตราปลาหมึก) 

- 2.74e 2.37b -4.82f 

หัว 2: เกลือ1 8 4.95d 1.51bc -1.99cde 

 10 4.81d 1.51bc -2.31de 

 12 5.49cd 1.90bc -1.05cd 

หัว 3: เกลือ1 8 4.87d 0.90c -2.01cde 

 10 4.42d 1.13c -1.99cde 

 12 4.68d 1.72bc -2.86e 

หัว 1 : เคร่ืองใน 1 : 
เกลือ 1 

8 8.88b 4.71a 3.17b 

 10 6.44c -0.21d -0.47c 

 12 10.74a 0.77cd 6.27a 

หมายเหตุ 1. ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

                (P≤0.05) 

    2. ค่า L* แสดงค่าความสว่าง, a* แสดงค่าสีแดงและสีเขียว, b* แสดงค่าสีเหลืองและสีน้้าเงิน    

เมื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้้าปลาที่สภาวะการหมักต่าง ๆ พบว่า  ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดท่ีตรวจพบในน้้าปลาของทุกสภาวะการหมักมีค่าเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น โดยน้้าปลาที่
ได้จากหัวปลา เวลาการหมัก 10 เดือน จะมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแตกต่างกับที่สภาวะการหมัก 8 เดือน 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) แต่ไม่แตกต่างเมื่อเวลาการหมักเพ่ิมเป็น 12 เดือน ทั้งนี้ เพราะ
เมื่อระยะเวลาการหมักเพ่ิมข้ึนความเข้มข้นของเกลือที่ละลายในน้้าปลาจะเพ่ิมขึ้น โดยที่เวลาการหมัก 
12 เดือน น้้าปลามีความเข้มข้นของเกลือสูงจึงท้าให้เกิดการขัดขวางการท้างานของเอนไซม์ที่ย่อย
สลายโปรตีน การเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนทั้งหมดจึงไม่แตกต่างจากที่ระยะเวลาหมัก 10 เดือน 
เช่นเดียวกับการทดลองของ Poosaran (1986) ซึ่งพบว่าในช่วงระยะเวลาการหมักที่มีความเข้มข้น
ของเกลือต่้าอัตราการย่อยสลายจะสูง และการทดลองของ Thongthai et al. (1989) ซึ่งพบว่าใน
กระบวนการผลิตน้้าปลาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการท้างานของเอนไซม์โปรติเอสจะเพ่ิมขึ้นตามความ
เข้มข้นของเกลือ  

ในส่วนของน้้าปลาที่ได้จากหัวปลาผสมเครื่องในปลาจะมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดสูงสุดเมื่อ
ระยะเวลาการหมัก 12 เดือน แต่ไม่มีความแตกต่างกับที่เวลา 8 เดือน และ 10 เดือน อย่างมี
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นัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งนี้ เนื่องจากที่สภาวะการหมักดังกล่าววัตถุดิบที่ใช้หมัก คือ หัวปลา
และเครื่องในปลา ซึ่งมีปริมาณโปรตีนน้อย จึงท้าให้การย่อยโปรตีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยจากผล
การทดลองแสดงว่าการย่อยโปรตีนของสภาวะการหมักดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ระยะการ
หมัก 8 เดือน  

ส้าหรับปริมาณเกลือที่ตรวจพบในน้้าปลาพบว่า น้้าปลาจากชุดการทดลองที่ 1 และ 3 ซึ่งใช้
อัตราส่วน 2:1 เท่ากันจะมีปริมาณเกลือสูงกว่าน้้าปลาสูตรที่ 2 ซึ่งใช้อัตราส่วน 3:1 โดยที่ระยะการ
หมัก 8 เดือน มีเฉพาะน้้าปลาสูตรที่ 3 ที่มีปริมาณเกลือมากกว่า 200 กรัม/ลิตร ตามที่ก้าหนดใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้้าปลาพ้ืนบ้าน มผช.673/2547 (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม, 
2547) แต่เมื่อระยะเวลาการหมักเพ่ิมขึ้นปริมาณเกลือที่ตรวจพบในน้้าปลาทุกสูตรจะเป็นไปตาม
มาตรฐานฯ เนื่องจากเมื่อระยะเวลาการหมักเพ่ิมขึ้นวัสดุเศษเหลือจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ทั้งที่ได้จาก
ตัวปลาและจุลินทรีย์ปนเปื้อน เกิดการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปลาจากของแข็งให้กลายเป็นของเหลว
เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลท้าให้เกลือเกิดการละลายในของเหลวดังกล่าวได้มากขึ้น น้้าปลาจึงมีความเค็ม
เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาการหมัก ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี  2  องค์ประกอบทางเคมีของน้้าปลาที่สภาวะการหมักต่าง ๆ 
 

สภาวะ 
(Condition) 

ระยะการหมัก 
(เดือน) 

องค์ประกอบทางเคมี ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ไนโตรเจนทั้งหมด 

(กรัม/ลิตร) 
เกลือ (กรัม/ลิตร) 

หัว 2: เกลือ1 8 3.78±0.24cd 198.33±10.41de 

 10 5.28±0.17ab 238.33±17.56c 

 12 5.65±0.24ab 273.33±7.64b 

หัว 3: เกลือ1 8 4.48±0.16bc 188.33±7.64e 

 10 5.94±0.42a 211.67±12.58d 

 12 6.25±0.39a 251.67±10.41c 

หัว 1 : เคร่ืองใน 1 : เกลือ 1 8 2.91±1.09d 215.00±13.23d 

 10 3.05±1.12d 278.33±12.58ab 

 12 3.25±1.13d 296.67±10.40a 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
จากการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของน้้าปลา 2 ชนิด ได้แก่ Histamine 

Forming Bacteria (HFB) และ Clostridium perfringens ซึ่งท้าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ พบว่า
น้้าปลาที่ได้จากการหมักวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตปลาดุกร้าในทุกสภาวะไม่พบการปนเปื้อน
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ของ HFB และ Clostridium perfringens  เนื่องจากแบคทีเรียเหล่านี้อาศัยอยู่บริเวณล้าไส้ เหงือก 
และผิวหนังของปลา เป็นส่วนใหญ่ แต่วัตถุดิบที่ใช้ในการหมักน้้าปลาเป็นวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการ
ผลิตปลาดุกร้า ได้แก่ หัวปลา และเครื่องในปลา ซึ่งเป็นวัตถุดิบสดและมีปริมาณโปรตีนน้อย จึงท้าให้
ตรวจไม่พบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด ในน้้าปลาทุกสภาวะการหมัก  

จากการศึกษาการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อน้้าปลาหมักพ้ืนบ้านจาก
วัสดุเศษเหลือในกระบวนการผลิตปลาดุกร้า เปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้้าปลาพ้ืนบ้าน (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , 2547) พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับ
น้้าปลาที่ผลิตจากหัวปลาในด้านสี กลิ่น และรส มากกว่าน้้าปลาที่ผลิตจากส่วนผสมระหว่างหัวและ
เครื่องในปลา ทั้งนี้ น้้าปลาที่ผลิตจากหัวปลาต่อเกลือในอัตราส่วน 3:1 หมักเป็นเวลา 10 เดือน เป็น
น้้าปลาที่ผู้บริโภคยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสสูงสุดในทุกด้าน และแตกต่างจากน้้าปลาสูตรอ่ืน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังตารางที่ 3  

 

ตารางท่ี  3  การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของน้้าปลาที่สูตรการหมักต่าง ๆ 
 

สูตร 
 

เวลาหมัก
(เดือน) 

ปัจจัยคุณภาพ ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สิ่ง
แปลกปลอม 

ลักษณะท่ัวไป สี กลิ่น รส 
หัว 2: เกลือ1 8 1.9±0.57cd 2.5±0.53cd 2.0±0.67d 1.4±0.52fg ไม่พบ 

 10 2.4±0.52abc 3.3±0.48ab 2.5±0.53abcd 2.2±0.63bcd ไม่พบ 
 12 2.6±0.52ab 2.9±0.32bc 2.7±0.82abc 2.4±0.70abc ไม่พบ 

หัว 3: เกลือ1 8 1.6±0.52d 2.3±0.48d 2.1±0.57cd 1.5±0.53efg ไม่พบ 
 10 2.7±0.67a 3.6±0.52a 2.9±0.57ab 2.8±0.79a ไม่พบ 

12 2.8±0.42a 3.0±0.82bc 3.1±0.74a 2.7±0.48ab ไม่พบ 
หัว 1 : เคร่ืองใน 

1 : เกลือ 1 
8 1.7±0.48d 1.2±0.42f 1.3±0.48e 1.1±0.32g ไม่พบ 
10 2.1±0.32bcd 1.8±0.42e 2.0±0.82d 1.8±0.63def ไม่พบ 
12 2.6±0.70ab 2.5±0.53cd 2.3±0.63bcd 2.0±0.47cde ไม่พบ 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้้าปลาจากวัสดุเศษเหลือในกระบวนการผลิต

ปลาดุกร้า พบว่า น้้าปลาที่ผลิตจากหัวปลาด้วยอัตราส่วนหัวปลาต่อเกลือ 3:1 ระยะเวลาการหมัก 10
เดือน เป็นสภาวะที่ให้ผลิตภัณฑ์น้้าปลาคุณภาพดีที่สุด 
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2) การศึกษาสูตรการผลิตน้้าปลาที่เหมาะสม 
เมื่อน้าน้้าปลาจากชุดการทดลองที่ 2 มาปรับปรุงรสชาติเพ่ือการจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดย

การผสมกับน้้าตาลทรายในอัตราส่วนร้อยละ 2 , 4, 6, 8 และ 10 พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับ
คุณภาพของน้้าปลาที่ผสมกับน้้าตาลทรายทางด้านลักษณะทั่วไป และสี ไม่แตกต่างกันในทุกสภาวะ
การทดลอง (P>0.05) แต่การยอมรับทางด้านกลิ่นรสและความชอบรวมของน้้าปลาที่ผสมน้้าตาล
ทรายร้อยละ 6 และ 8 จะแตกต่างกับน้้าปลาที่สภาวะอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดัง
ตารางที่ 4 ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคของน้้าปลาที่ความเข้มข้นของน้้าตาลร้อยละ 
6 และ 8 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้น เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนการผลิต ผู้วิจัยจึงเลือกความเข้มข้นของน้้าตาลทราย ร้อยละ 6 เป็นความเข้มข้นของน้้าตาลที่
เหมาะสมที่จะน้ามาผสมกับน้้าปลาเพ่ือการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 

 

ตารางที่  4  ผลการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของน้้าปลาที่ผสมน้้าตาลด้วยอัตราส่วนต่างๆ 
 

ปริมาณน้้าตาล 

(ร้อยละ) 

ลักษณะท่ัวไป 

± S.D. 

สี 

± S.D. 

กลิ่นรส 

± S.D. 

ความชอบรวม 

± S.D. 

2 2.83±0.59ns 3.53±0.63ns 1.80±0.61c 2.23±0.50c/ 

4 2.87±0.63ns 3.57±0.88ns 2.03±0.56c 2.27±0.45c 

6 2.90±0.67ns 3.63±0.61ns 3.17±0.65a 3.20±0.61a 

8 2.83±0.59ns 3.57±0.68ns 3.03±0.56ab 3.07±0.45ab 

10 2.70±0.60ns 3.33±0.66ns 2.77±0.57b 2.87±0.43b 

ns = non significant 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

3) การศึกษาคุณภาพของน้้าปลาที่ได้จากการหมักวัสดุเศษเหลือ 
จากการศึกษาคุณภาพของน้้าปลาพ้ืนบ้านที่ได้จากการหมักวัสดุเศษเหลือในกระบวนการผลิต

ปลาดุกร้า พบว่า น้้าปลาที่ได้มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดสูงกว่าน้้าปลาผสม แต่ต่้ากว่าน้้าปลาแท้ 
เนื่องจากตรวจพบเพียง 5.94±0.42 กรัม/ลิตร และมีปริมาณกรดกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมดต่้ากว่า
น้้าปลาแท้และน้้าปลาผสม โดยตรวจพบปริมาณกรดกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมด 0.09 ดังตารางที่ 
5 ท้าให้น้้าปลาที่ได้จากการหมักวัสดุเศษเหลือในกระบวนการผลิตปลาดุกร้ามีคุณภาพใกล้เคียงกับ
น้้าปลาผสม แต่น้อยกว่าน้้าปลาแท้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากวัสดุเศษเหลือที่ใช้ทั้งในส่วนของหัวปลาและ
เครื่องในปลามีปริมาณโปรตีนน้อย 
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ตารางท่ี  5  คุณภาพของน้้าปลาพ้ืนบ้านเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณที่ก้าหนดตาม 
มผช. 673/2547 

ปริมาณที่ตรวจพบ 

ไนโตรเจนท้ังหมด น้้าปลาแท้ 9 กรัม/ลิตร 

น้้าปลาผสม 4 กรัม/ลติร 
5.94±0.42 กรัม/ลติร 

กรดกลูตามิคต่อไนโตรเจนท้ังหมด น้้าปลาแท้ 0.4-0.6 
น้้าปลาผสม 0.4-1.3 

0.09 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมการทดลองในการศึกษาคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์น้้าปลาเพ่ิมเติม 
นอกจากการศึกษาเฉพาะเชื้อก่อโรคในน้้าปลาเพียงอย่างเดียว 

2. ควรเพ่ิมสัดส่วนของวัตถุดิบ (หัวปลาและเครื่องในปลา) ที่ใช้ในการหมักน้้าปลาให้มากขึ้น
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของน้้าปลา เนื่องจากน้้าปลาที่ได้ยังมีคุณภาพต่้ากว่าน้้าปลาแท้และน้้าปลาผสม  
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ประสิทธิภาพของน้้าเลี้ยงเส้นใยเห็ดป่าที่บริโภคไดต้่อการยับยั้ง 
การเจริญของแบคทีเรียบางชนิด 

The Antimicrobial Efficacy of Supernatant from Mycelium  
Culture of Edible Wild Mushrooms  

 
วัชรี หาญเมืองใจ1 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาประสิทธิภาพของน้้าเลี้ยงเส้นใยเห็ดป่าที่บริโภคได้ทั้ง 3 ชนิด คือ เห็ดเผาะ เห็ด

ตับเต่า และเห็ดขอนด้าที่ได้จากตลาดสด อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โดยแยกเส้นใยให้บริสุทธิ์บน
อาหารแข็ง PDA และท้าการเพาะเลี้ยงเส้นใยเห็ดในอาหารเหลว PDB เป็นระยะเวลา 28 วัน ภายใต้
สภาวะของการเขย่าที่ 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นน้าน้้าเลี้ยงที่ได้ไปทดสอบ
ประสิทธิภาพของการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 5 ชนิดได้แก่ Escherichia coli , Staphylococcus 
aureus, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus และ Klebsiella pneumoniae ด้วยวิธี agar-well 
diffusion  method และตรวจผลโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส ผลการทดลองพบว่า น้้า
เลี้ยงจากเส้นใยเห็ดตับเต่า สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Klebsiella pneumoniae ได้ดีที่สุด มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยเท่ากับ  3.13±0.18  มิลลิเมตร ส่วนน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดเผาะ มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Bacillus subtilis ได้ดีที่สุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยเท่ากับ  
2.53±0.30  มิลลิเมตร และน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดขอนด้าไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
ที่ท้าการทดสอบทุกชนิด  
 
ค้าส้าคัญ : เห็ดป่าท่ีบริโภคได,้ น้้าเลี้ยงเส้นใย, การยับยั้งการเจริญ, แบคทีเรีย 

 
1
 

 

 

 

 

                                                           
1  อาจารย์ ดร. ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ +6653-885-626 

เบอร์แฟกส์ +6653-885-626 อีเมล ์watchareec@hotmail.com 
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Abstract 

 

The study was evaluated the antibacterial efficacy of supernatants from 

suspension culture of three edible wild mushrooms; Hed-Pho (Astreaus 

hygrometricus, CMRU1), Hed-Tubtoa (Phlebopus portentosus, LEL-CMRU 4) and Hed-

Koandom (Lentinus polychrous, CMRU1) from Mae-Rim local market, Chiang Mai 

province. The pure mycelia were isolated on PDA media, and cultured in PDB media 

under 120 rpm/min at 37 °C on shaker for 28 days. The suspensions were harvested 

and tested antimicrobial efficiency with five bacteria; Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus and Klebsiella 

pneumoniae by agar-well diffusion method. The growth inhibition from suspensions 

was measured from diameter of clear zone. The result shown that the most efficacy 

of Hed-Tubtoa suspension was inhibited growth of Klebsiella pneumonia at 3.13 ± 

0.18 mm of clear zone whereas the Hed-Pho suspension was inhibited growth of 

Bacillus subtilis at 2.53 ± 0.30 mm. Moreover, the Hed-Koandom suspension were 

uninhibited all of tested bacteria. 

Keywords : Edible Wild Mushrooms, Supernatants, Growth Inhibition, Bacteria 

 
บทน้า 

เห็ดป่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกราที่เส้นใยสามารถรวมตัวกัน เกิดเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เรียกว่า
ดอก มองเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่า และมีรูปร่างมากมายหลายแบบ การแพร่กระจายของเห็ดมีได้กว้าง
มาก และมักพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ มีความส้าคัญทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เนื่องจาก
เห็ดบางชนิดเป็นตัวช่วยให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ เห็ดบางชนิดมีความสัมพันธ์กับ
รากที่ยังมีชีวิตของพืชชั้นสูงในรูปของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา เห็ดบางชนิดรับประทานได้และมี
สรรพคุณทางยารักษาโรคด้วย จึงมีผู้น้าไปเพาะเลี้ยงขายเป็นอาหารและพัฒนาไปสู่ อุตสาหกรรมแปร
รูปอาหารและการผลิตเป็นยารักษาโรค 

แต่ในปัจจุบันยารักษาโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ได้มาจากสารที่ได้จากธรรมชาติและยารักษา
โรคที่สังเคราะห์ขึ้นเองมีราคาแพงแต่เมื่อมีการใช้สารปฏิชีวนะออกไป แบคทีเรียที่ไวต่อตัวยาจะถูก
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ก้าจัดหมดไป ส่วนเชื้อที่ดื้อยาและเพ่ิมจ้านวนขึ้นเรื่อย ๆ เช่น แบคทีเรียบางชนิดในกลุ่มโคลิฟอร์ม 
เป็นกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในคนซึ่งติดต่อมาสู่คนผ่านทางอาหารเป็นหลัก  ท้าให้เกิดโรคขึ้นที่
อาจเกิดขึ้นในบุคคลและเกิดปัญหาทางร่างกายท้าให้ร่างกายไม่สามารถท้างานได้อย่างปกติ และเห็ด
ป่าเป็นอีกทางเลือกเห็ดที่สามารถหาได้ในพ้ืนที่ของภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อ
สุขภาพ เช่น สรรพคุณทางยา ช่วยควบคุมการท้างานของอวัยวะส้าคัญต่าง ๆ เช่น สมอง หัวใจ ปอด 
ตับ และระบบไหลเวียนของโลหิต เนื่องจากชาวจีนจัดเห็ดเป็นยาเย็น เพราะมีสรรพคุณช่วยลดไข้ เพ่ิม
พลังชีวิต ดับร้อนใน แก้ช้้าใน บ้ารุงร่างกาย ลดระดับน้้าตาล และคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด ลด
ความดัน ขับปัสสาวะ ช่วยให้หายหงุดหงิดบ้ารุงเซลล์ประสาท รักษาอาการอัลไซเมอร์ และที่ส้าคัญ 
คือ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง (กิตติมา ด้วงแค, ม.ป.ป.) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของน้้าเลี้ยงจากเห็ดป่าที่บริโภคได้ต่อการยับยั้ง
การเจริญของแบคทีเรียบางชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จัดได้ว่าเป็นเชื้อก่อโรค และเชื้อฉวยโอกาส จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยค้นหาสารจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและหาได้ตามธรรมชาติ เพ่ือน้ามาวิจัยและ
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ทางด้านเภสัชกรรมและเพ่ิมมูลค่าด้านอื่น ๆ ต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 
       1. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียทดสอบ (ดัดแปลงจากลินจง สุขล้า และคณะ, 2553) 
 1) น้าเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มา streak plate บนอาหาร nutrient agar บ่มที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
 2) ท้าการถ่ายเชื้อแบคทีเรีย 2 โคโลนี ที่ต้องการทดสอบใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ที่มีอาหาร 
nutrient   broth ปริมาตร 20 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
 3) น้าไปดูความขุ่นของเชื้อแบคทีเรีย โดยการวัดค่าการการดูดกลืนแสง (absorbance) ด้วย
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ที่ค่าความยาวคลื่นเท่ากับ 625 นาโนเมตร โดยให้
มีค่า OD มากกว่า 0.1 แต่ไม่เกิน 1   
 4) เชื้อเเบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus 
และ Klebsiella pneumoniae ท้าเช่นเดียวกันกับเชื้อ Escherichia coli ตามข้อ 1-3  
        2. การเตรียมเห็ดเพื่อน้ามาเลี้ยงเส้นใย 
 1) คัดเลือก เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดขอนด้า ที่ได้จากตลาดสด อ้าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือน้ามาชักเส้นใย โดยเลือกดอกเห็ดที่มีลักษณะสมบูรณ์ ดอกโต แข็งแรง น้้าหนักดอกมาก 
เนื้อแน่น ก้านดอกตรงแข็งแรง ไม่เปียกน้้า  
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 2) น้าเห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดขอนด้า มาท้าความสะอาดโดยใช้ส้าลีชุบ 70% 
แอลกอฮอล์ เช็ดเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน 
        3. การเลี้ยงเชื้อเห็ดบนอาหารวุ้น PDA        
 1) น้าเห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดขอนด้า ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย 70 %  แอลกอฮอล์ ผ่า
ดอกเห็ดออก เป็นสองซีก แล้วตัดเนื้อเยื่อบริเวณด้านในก้านดอกเห็ดออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ  
 2) จากนั้นน้ามาวางบนอาหารแข็ง PDA บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วัน  
        4. การเลี้ยงเชื้อเห็ดบนอาหารวุ้น PDB 
            1) ตัดชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยบริเวณรอบนอกของโคโลนี ด้วยปลายหลอดหยดสาร (dropper)ที่
ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร  
            2) ใช้เข็มเขี่ยตัดชิ้นวุ้นเห็ดจ้านวน 3 ชิ้น ย้ายลงในขวดรูปชมพู่ ที่มีอาหาร PDB ปริมาตร 
200 มิลลิลิตร ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อและปล่อยให้เย็น 
             3) น้าอาหารที่ถ่ายเชื้อแล้วไปเลี้ยงในสภาพเขย่า (shake culture) ที่ความเร็วรอบ
ประมาณ 120 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน   
             4) เมื่อครบตามก้าหนดแล้วน้ามากรองด้วยกระดาษกรอง  Whatman เบอร์ 1 น้าส่วน
ของเหลวที่ได้จากการกรอง ไปศึกษาการยับยั้งทันที 
        5. การทดสอบประสิทธิภาพของน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย ด้วยวิธี agar-well diffusion method (ดัดแปลงจาก เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน และ
คณะ, 2555) 
    1) เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ NA ปริมาตร 20 ml เทลงในจานเพาะเชื้อรอให้วุ้นแข็งตัวและ
คว่้าอาหารเลี้ยงเชื้อ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เพ่ือใช้ในขั้นตอนต่อไป 
    2) ใช้ไม้พันส้าลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจุ่มลงในหลอดเพาะเชื้อเริ่มต้นแต่ละชนิด กดไม้พัน
ส้าลีที่ข้างหลอดพอหมาดแล้วน้ามาเกลี่ยบนผิวหน้าอาหารแข็ง  NA ใช้ปลายหลอดหยดสาร เจาะ
หลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นจ้านวน  4  หลุม (น้าชิ้น
วุ้นที่เจาะท้ิงไป) 
     3) น้าปิเปตอัตโนมัติ (autometic pipette) ดูดน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดลงในหลุม หลุมละ 
20 ไมโครลิตร โดยมี control คือ ชุดควบคุม 2 ชุด คือ positive control ใช้ยาปฏิชีวนะ                           
penicillin v  potassium ความเข้มข้น 500 mg/ml  และ negative control  ใช้สารละลาย 
DMSO ความเข้มข้น 2.5 mg/ml   
              4) น้าจานเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
              5) วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส จากบริเวณยับยั้ง (Inhibition zone)  ที่กว้างที่สุด 
ของขอบซ้ายถึงขวา และขอบบนถึงล่าง  
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       6. วิธีวิเคราะห์ผล 
 วิเคราะห์สถิติโดยวิธี one way anova เปรียบเทียบความแตกต่างพหุคูณ โดยใช้วิธี Duncan 
ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ลักษณะของเส้นใยเห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดขอนด้า 

จากการแยกเส้นใยให้บริสุทธิ์จากดอกเห็ดสดของเห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดขอนด้า ที่ได้
จากตลาดสด อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกเส้นใยให้บริสุทธิ์บนอาหารแข็ง PDA ที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาทั้งหมด 20 วัน พบว่า เส้นใยของเห็ดขอนด้ามีการเจริญได้ดี และเร็ว 
กว่าเห็ดตับเต่า และเห็ดเผาะ เห็ดเผาะมีการเจริญได้ช้าที่สุด ลักษณะของเส้นใยของเห็ดเผาะ
(Astreaus hygrometricus, CMRU1) จะสร้างสีน้้าตาลปนเขียว และสามารถท้าให้อาหาร PDA 
เปลี่ยนสีเป็นสีน้้าตาล เช่นเดียวกับเส้นใยของเห็ดตับเต่า (Phlebopus portentosus, LEL-CMRU 4) 
จะสร้างสีน้้าตาลอ่อน และสามารถเปลี่ยนสีของอาหาร PDA เป็นสีน้้าตาล ส่วนลักษณะเส้นใยของเห็ด
ขอนด้า (Lentinus polychrous, CMRU1) จะสร้างเส้นใยสีขาว และไม่ท้าให้อาหาร PDA เปลี่ยนสี 
(ภาพท่ี 1) 
 2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดเห็ดเผาะ  เห็ดตับเต่า และเห็ด
ขอนด้า ต่อการยับย้ังเชื้อ  Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 
Micrococcus luteus และ Klebsiella pneumoniae   
 เมื่อเลี้ยงเส้นใยเห็ดในอาหาร PDB โดยน้าไปเขย่าที่ 120 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 28 วัน จึงน้าไปทดสอบการยับยั้งแบคทีเรีย 5 ชนิดได้แก่ Escherichia coli , 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus และ Klebsiella 
pneumoniae ด้วยวิธี agar-well diffusion  method และหาการยับยั้งโดยวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางวงใส พบว่า ผลการยับยั้งของน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดเผาะ และเส้นใยเห็ดตับเต่า ต่อการ
เจริญของเชื้อ แบคทีเรียบางชนิด พบว่า น้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดตับเต่า สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ K. pneumoniae  ได้ ซึ่งให้ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเท่ากับ 3.13±0.31 มิลลิเมตร ส่วนน้้า
เลี้ยงจากเส้นใยเห็ดเผาะ สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis ได้ ซึ่งให้ค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง
วงใสเท่ากับ 2.53±0.30 มิลลิเมตร และไม่สามารถยับยั้งการเจริญของ E. coli, S. aureus และ M. 
luteus ส่วนน้้าเลี้ยงจากเห็ดขอนด้าไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบทุกชนิด (ตารางที่ 1 
และภาพที่ 2)  
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ภาพที่ 1 ลักษณะเส้นใยของเห็ดตับเต่า (A) เส้นใยของเห็ดเผาะ (B) และเส้นใยของเห็ดขอนด้า (C) 

บนอาหารแข็ง PDA เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วัน 

B 
A 

C 
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ตารางที ่1 แสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดเห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า  และ
เห็ดขอนด้า ต่อการยับยั้งเชื้อ  Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus 
subtilis, Micrococcus luteus และ Klebsiella  pneumoniae 

   
ชนิดของเช้ือ 
 

ชนิดของน้้าเล้ียงเส้น
ใยเห็ด 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
วงใสเฉลี่ย  (มิลลิเมตร±  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

Escherichia coli เห็ดเผาะ 0.00±0.00e 

เห็ดตับเต่า 0.00±0.00e 

เห็ดขอนด้า 
Positive control 

0.00±0.00e 
1.63±0.15d 

Negative control 0.00±0.00e 

Staphylococcus aureus เห็ดเผาะ 0.00±0.00e 

เห็ดตับเต่า 0.00±0.00e 

เห็ดขอนด้า 
Positive control 

0.00±0.00e 
2.76±0.25bc 

Negative control 0.00±0.00e 

Bacillus subtilis เห็ดเผาะ 2.53±0.30bc 

เห็ดตับเต่า 0.00±0.00e 
เห็ดขอนด้า 

Positive control 
0.00±0.00e 
4.33±0.58a 

Negative control 0.00±0.00e 

Micrococcus luteus เห็ดเผาะ 0.00±0.00e 

เห็ดตับเต่า 0.00±0.00e 
เห็ดขอนด้า 

Positive control 
0.00±0.00e 
1.33±0.58d 

Negative control 0.00±0.00e 
Klebsiella  pneumoniae   เห็ดเผาะ 0.00±0.00e 

เห็ดตับเต่า 3.13±0.31b 
เห็ดขอนด้า 

Positive control 
0.00±0.00e 
2.87±0.12bc 

Negative control 0.00±0.00e 

 
หมายเหตุ * ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละสดมภ์แสดงถึงค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 

0.05, positive  control  คือ  Penicillin v potassium (500 mg/ml)  และ 
negative control คือ DMSO (2.5 mg/ml) 

* 
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยของน้้าเลี้ยงเส้นใยเห็ด (A) เห็ดเผาะในการ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Bacillus subtilis และ (B) เห็ดตับเต่าในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Klebsiella  pneumoniae  (C (+) คือ positive  control (Penicillin v 
potassium (500 mg/ml))  และ (C (-) คือ negative control (DMSO (2.5 mg/ml)) 

 
 จากการทดลองน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดขอนด้า ในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรีย พบว่าน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดตับเต่า มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ K. pneumoniae 
ได้ดีที่สุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยเท่ากับ 3.13±0.18  มิลลิเมตร และไม่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ E. coli, S. aureus, B. subtilis  และ M. luteus ส่วนน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดเผาะ 
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยเท่ากับ  2.53±0.30  
มิลลิเมตร และไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli, S. aureus, M. luteus และ K. pneumonia 
และน้้าเลี้ยงของเห็ดขอนด้าไม่สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบทุกชนิดได้เลย (ตารางที่ 1) และซึ่งสอดคล้อง
กับ ธนาวดี ฮั่นตรี (2545) ที่รายงานว่า น้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ด 9 ชนิด ได้แก่ น้้าเลี้ยงเส้นใยเห็ดหูหนู 
น้้าเลี้ยงเส้นใยเห็ดหลินจือ น้้าเลี้ยงเส้นใยเห็ดขอนขาว น้้าเลี้ยงเส้นใยเห็ดเป๋าฮ้ือ น้้าเลี้ยงจากเส้นใย
เห็ดตีนแรด สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย E. coli, S. aureus และ M. luteus ได้เช่นเดียวกับ
ผลการทดลองในครั้งนี้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี ตันติยาภรณ์ (2520) ได้รายงานว่า
สารปฏิชีวนะจากสารสกัดของ Boletus sp ซึ่งเป็นเห็ดในกลุ่มเดียวกันกับเห็ดตับเต่า สามารถฆ่าเชื้อ 
S. aureus ได้ดีที่สุด เช่นเดียวกันกับการรายงานวิจัยของ อภิชาติ กาญจนทัต และคณะ (2555) 
พบว่าสารประกอบเชิงซ้อน P11 จากเห็ดตับเต่า เป็นแหล่งของสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์

เห็ดเผาะ 
เห็ดตับเต่า 

C (-) 
C (+) 

A B 

เห็ดเผาะ 

 

เห็ดตับเต่า 

 

C (-) 

 

C (+) 

 



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1121 
 

ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม และอุตสาหกรรม
อาหารได ้
 ในการทดลองศึกษาผลของน้้าเลี้ยงจากเห็ดที่บริโภคได้ต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
บางชนิด มีเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่น้้าเลี้ยงจากเห็ดที่บริโภคได้ไม่สามารถยับยั้งการเจริญได้ อาจ
เนื่องมาจากแบคทีเรียแต่ละชนิดมีความต้านทานต่อฤทธิ์ของสารที่พบได้ในเห็ดแต่ละชนิดได้ไม่เท่ากัน 
และสารที่ถูกปล่อยออกมาจากเส้นใยเห็ดต่างชนิดกันมีความสามารถยับยั้งการเจริญต่อแบคทีเรียชนิด
เดียวกันไม่เท่ากัน ซึ่ งแบคทีเรียแกรมบวกถูกยับยั้งได้มากชนิดกว่าแบคทีเรียแกรมลบ ทั้งนี้
เนื่องมาจากโครงสร้างทางผนังเซลล์ของแบคทีเรียแตกต่างกัน โดยแบคทีเรียแกรมบวกผนังเซลล์
ประกอบด้วยชั้น peptidoglycan ที่หนาและเรียงซ้อนกันหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีการสร้างพันธะ
เชื่อมต่อกัน ในขณะที่แบคทีเรียแกรมลบจะมีผนังเซลล์ที่ซับซ้อนกว่าถึงแม้จะมีชั้น peptidoglycan  
ที่บางกว่ามาก แต่จะมีชั้น outer membrane ที่มีส่วนประกอบ lipid bilayer อยู่รอบนอกอีกชั้น ซึ่ง
ชั้น outer membrane นี้ ท้าให้แบคทีเรียแกรมลบทนต่อการถูกท้าลายโดยสารยับยั้งต่าง ๆ ได้ดีกว่า
แบคทีเรียแกรมบวก (ธนาวดี ฮั่นตรี, 2545)   
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของน้้าเลี้ยงเส้นใยเห็ดป่าที่บริโภคได้ทั้ง 3 ชนิด คือ เห็ดเผาะ 
เห็ดตับเต่า และเห็ดขอนด้าที่ได้จากตลาดสด อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โดยแยกเส้นใยให้บริสุทธิ์
บนอาหารแข็ง PDA และท้าการเลี้ยงเส้นใยเห็ดป่าที่บริโภคได้ในอาหาร PDB โดยน้าไปเขย่าที่ 120 
รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 28 วัน แล้วจึงน้าไปทดสอบการยับยั้ง
แบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 
Micrococcus luteus และ Klebsiella pneumoniae ด้วยวิธี agar-well diffusion  method 
และหาการยับยั้งโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส พบว่า น้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดตับเต่า สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Klebsiella pneumoniae ได้ดีที่สุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ย
เท่ากับ  3.13±0.18  มิลลิเมตร ส่วนน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดเผาะ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ 
Bacillus subtilis ได้รองลงมา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยเท่ากับ  2.53±0.30  มิลลิเมตร 
และน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดขอนด้าไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดที่ท้าการ
ทดสอบ 
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ข้อเสนอแนะ 
      งานในขั้นต่อไปควรศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของน้้าเลี้ยงจากเส้นใยเห็ดป่าชนิดอ่ืน ๆ และ
ปัจจัยต่าง ๆ  ต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดในอาหารเหลว และประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
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การทดลองเคมีย่อส่วนรักษ์โลก เร่ือง “การเกิดปฏิกิริยาเคมี” และเร่ือง “ปฏิกิริยา
ระหว่างโลหะกับสารละลายโลหะไอออน” ระดับขั้นมัธยมศึกษา 

The earth conservation chemistry small scale experiment  sets  in  the 
title of “ Chemical reaction” and “Reaction between Metals and  the 

solution of  Metal ions” for secondary school level 

เกศินี ทองอ่่า1 วรางคณา เขาดี2 และอโนดาษ์  รัชเวทย์3 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบชุดการทดลองเคมีแบบย ่อส่วนรักษ์โลก เรื่อง
การเกิดปฏิกิริยาเคมีและเรื่องปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายโลหะไอออน ระดับขั้นมัธยมศึกษา 
เพ่ือลดการใช้ปริมาณสารเคมีในการท่ากิจกรรมทดลอง และท่าการทดลอง โดยเปรียบเทียบผลการ
ทดลองจากชุดการทดลองเคมีแบบย ่อส่วนกับการทดลองแบบดั้งเดิม ที่อยู่ในแบบเรียนที่ใช้
ประกอบการสอน พบว่า ชุดการทดลองแบบเคมีย่อส่วนที่ออกแบบขึ้นทั้งสองกิจกรรม ให้ผลการ
ทดลองเหมือนกับการทดลองแบบดั้งเดิม และสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีในการทดลองได้ถึง
ร้อยละ 80 ในชุดกิจกรรมที่ 1 และลดปริมาณการใช้สารเคมีในชุดกิจกรรมที่สองได้ร้อยละ 92 เมื่อ
เทียบกับปริมาณการใช้สารเคมีของการทดลองแบบเดิม และ กิจกรรมที่ 1 เรื่องปฏิกิริยาเคมี  ในการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารในการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระหว่าง สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต  
(KMnO4) กับสารละลายไฮโดรคลอริก (HCl)  และ ระหว่างสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 
(NaHCO3) กับ ผงกรดซิตริก (C6H10O8) พบว่าในการทดลองแบบเดิมไม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสารได้ ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สังเกตได้ด้วยตาและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ซึ่งเป็น
ประเภทดูดความร้อน ซึ่งท่าให้อุณหภูมิของสารลดลง แต่ในชุดการทดลองแบบเคมีย่อส่วนรักษ์โลก 
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและอุณหภูมิได้ชัดเจนกว่า โดยการใช้เทอร์มอมิเตอร์วัด
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารละลายแทนการใช้มือสัมผัสท่าให้สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิได้ชัดเจนมากข้ึน 

ค้าส้าคัญ: ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนรักษ์โลก, ปฏิกิริยาเคมี, สารละลายโลหะไอออน, ปฏิกิริยาดูดความร้อน 
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Abstract 
 

 This research aimed to design the earth conservation chemistry small scale 
experiment sets in the title of “ Chemical reaction” and “Reaction of Metals with 
Metal ions in solution” for secondary school level, to reduced chemicals usage in 
chemistry experiments. To compare results of experiment from the earth 
conservation chemistry small scale experiment sets and traditional chemistry 
experiment sets, which exist in the learning plan of the textbooks for students.The 
findings of this research found that the chemistry experimental results from the 
designed earth conservation chemistry small scale experiment sets had the same 
results which taken from the traditional chemistry experiment sets.The advantage 
was to reduced of 80 % in chemicals usage in activity 1 and 92 % in activity 2 
compared to the traditional chemistry experiment sets. Morover, in activity 1, the 
experiment of the title “ Chemical reaction” which the reaction of  KMnO4 solution 
with HCl  solution and the reaction of NaHCO3 solution with  C6H10O8 acid powder. 
The reaction with done by the traditional chemistry experiment sets could not 
followed or observed with naked eyes in both physical changing process and 
endothermic temperature changing process. But all  the changing processes could 
followed by the earth conservation chemistry small scale experiment sets, by using a 
thermometer to evaluate more accurately in the temperature changing instead of 
hands contacting. 

Keywords : The earth conservation chemistry small scale experiment sets, chemistry reaction, 
Metal ions in solution, and exothermic reaction 

 

บทน้า 
 รายวิชาเคมีเป็นรายวิชาที่นักเรียนต้องท่าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาและสมบัติต่าง  ๆ
ของสารเคมีทั้งท่ีพบได้ในชีวิตประจ่าวัน และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ดังนั้นในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาเคมีจึงจ่าเป็นที่ต้องใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ ประกอบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสังเกตการเกิดปฏิกิริยาและสมบัติของสารเคมีชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ 
แต่สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง ส่วนใหญ่เป็นสารที่อันตรายและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการทดลองในเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี รายวิชาวิทยาศาสตร์
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พ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และการทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของ
โลหะไอออน รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นการทดลองที่ต้องใช้สารเคมีหลาย
ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI)  สาร
ละลายเลด(II)ไนเตรต (Pb(NO3)2)  กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  เกล็ดของกรดซิตริก (C6H10O8) คอปเปอร์ (II) 
ซัลเฟต (CuSO4) และซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4) และต้องใช้สารปริมาณมากในการทดลองแต่ละกลุ่ม 
นอกจากนี้ หลังจากการทดลองแล้ว โรงเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่มีการบ่าบัดสารเคมีก่อนที่จะทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม 
จึงท่าให้สารเคมีที่ใช้ในการทดลองปนเปื้อนและตกค้างอยู่ในแหล่งน้่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
ในแหล่งน้่าได้ ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการทดลองที่ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการทดลอง แต่
นักเรียนยังสามารถได้องค์ความรู้จากการทดลองได้เหมือนเดิมจึงเป็นสิ่งจ่าเป็น  การปฏิบัติการเคมี
แบบย่อส่วน คือ วิธีการเรียนรู้เคมีที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ช่วยลดปริมาณการใช้
สารเคมี และท่าให้การทดลองทางเคมีเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย โดยอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ ในการ
ปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์พลาสติก ซึ่งมีราคาถูกเมื่อเทียบกับอุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ในการ
ทดลองเคมีทั่วไป อีกทั้งยังสามารถน่าวัสดุขนาดเล็กอ่ืน ๆ ที่เป็นของใช้ในชีวิตประจ่าวันมาดัดแปลง
ใช้ได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังประหยัดเวลาในการเตรียมสารและในการท่าความสะอาด
อุปกรณ์อีกด้วย ที่ผ่านมาการทดลองแบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ และมี
การน่าไปใช้กับโรงเรียนในหลายประเทศ (ศูนย์ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน, 2546) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
น่าแนวทางการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมเคมีย่อส่วน ในกิจกรรมการ
ทดลองเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และการ
ทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมีในการทดลอง และนักเรียนยังสามารถสังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของสารได้เหมือนกับการทดลองเดิมในหนังสือประกอบการเรียนอีกด้วย  

จุดประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือลดการใช้ปริมาณสารเคมีในการท่ากิจกรรมการทดลองเมื่อเทียบกับการทดลอง
แบบเดิม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างการทดลอง
แบบเดิมกับการทดลองแบบเคมีย่อส่วน  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโลหะที่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายโลหะไอออน
ระหว่างการทดลองแบบเดิมกับการทดลองแบบเคมีย่อส่วน 
 
 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1128 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบกิจกรรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเรื่องการ

เกิดปฏิกิริยาเคมแีละเรื่องปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน โดยด่าเนินการวิจัยใน
สองกิจกรรมการทดลองดังนี้  
         1. ตอนที่ 1  กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
           1.1. อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 1) สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) 2)
สารละลายเลด (II) ไนเตรต Pb(NO3)2 Solution 3) ผงฟู (NaHCO3) 4) น้่าส้มสายชู (CH3COOH)    
5) สารละลายด่างทับทิม (KMnO4 solution) เข้มข้น 0.001 และ 0.0001 M 6) กรดไฮโดรคลอริก 
(HCl) 7) สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3 solution) 8) กรดซิตริก (C6H10O8) 9) 
หลอดทดลองขนาดกลาง  จ่านวน 4 หลอด 10) หลอดหยดจ่านวน 5 อัน 11) บีกเกอร์ขนาด 50 ml 
จ่านวน  8  ใบ 12) กระบอกตวงขนาด 10 ml จ่านวน 2 กระบอก 13) ช้อนตักสาร เบอร์ 1  จ่านวน 
1 อัน 14) จานผสมสี จ่านวน 1 อัน 15) สีเมจิก 1 ด้าม 16) เทอร์โมมิเตอร์  
            1.2. วิธีการทดลอง   
        ตอนที่ 1.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี : ขั้นตอนการทดลองแบบเดิม สังเกตและบันทึกลักษณะ
ของสาร และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังเติมสาร 1) น่าหลอดทดลองขนาดกลางมา 4 
หลอด ท่าการทดลองในแต่ละหลอดตามข้อ 2) - 5)  2) หลอดที่ 1 ใส่สารละลายโพแทสเซียมไอโอ
ไดด์ 2 cm3 ลงในหลอด ใช้มือจับหลอดทดลองไว้ตลอด จากนั้นหยดสารละลายเลด ( II) ไนเตรตทีละ
หยดจนครบ 5 หยด สังเกตลักษณะของสาร และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการเติม
สาร บันทึกผล 3) หลอดที่ 2 ใส่ผงฟู 1 ช้อนเบอร์ 1 ใช้มือจับหลอดทดลองไว้ตลอด จากนั้นหยด
สารละลายน้่าส้มสายชูลงไป 20 หยด สังเกตลักษณะของสาร และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งก่อน
และหลังการเติมสาร บันทึกผล 4) หลอดที่ 3 ใส่สารละลายด่างทับทิม เข้มข้น 0.001 M  2 cm3 ใช้
มือจับหลอดทดลองไว้ตลอด จากนั้นหยดกรดไฮโดรคลอริกทีละหยดจนครบ 20 หยด สังเกตลักษณะ
ของสารและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการเติมสาร บันทึกผล  5) หลอดที่ 4 ใส่
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 2 cm3 ลงในหลอดทดลอง ใช้มือจับหลอดทดลองไว้ตลอด 
จากนัน้เติมเกล็ดของกรดซิตริกประมาณครึ่งช้อนเบอร์1 สังเกตลักษณะของสาร และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการเติมสาร บันทึกผล 

ตอนที่ 1.2 การเกิดปฏิกิริยาเคมี : ขั้นตอนการทดลองแบบเคมีย่อส่วน 1) น่าจานผสมสีมา 1 อัน 
เขียนหมายเลข 1-4 ติดบนขอบหลุมของจานผสมสี 2) หลุมที่ 1 ใส่สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 5 หยด 
ลงในหลุม จากนั้นหยดสารละลายเลด (II) ไนเตรต 1 หยด และใช้เทอร์มอมิเตอร์จุ่มในสารผสมไว้ตลอด 
แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารและอุณหภูมิ บันทึกผล 3) หลุมที่ 2 ใส่ผงฟู 1/4 ช้อนเบอร์ 1 ลง
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ในหลุม จากนั้นหยดสารละลายน้่าส้มสายชูลงไป 4 หยด  และใช้เทอร์โมมิเตอร์จุ่มในสารผสมไว้ตลอด 
แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารและอุณหภูมิ บันทึกผล 4) หลุมที่ 3 ใส่สารละลายด่างทับทิมเข้มข้น 
0.0001 M  5  หยด  ลงในหลุมหยดกรดไฮโดรคลอริกทีละหยดจนครบ 4 หยด และใช้เทอร์โมมิเตอร์
จุ่มในสารผสมไว้ตลอด แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารและอุณหภูมิ บันทึกผล 5) หลุมที่ 4 ใส่
เกล็ดของกรดซิตริกประมาณ1/4  ช้อนเบอร์ แล้วหยดสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 5  
หยด ลงในหลุม และใช้เทอร์โมมิเตอร์จุ่มในสารผสมไว้ตลอด แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารและ
อุณหภูมิ บันทึกผล  
             2  ตอนที่ 2  กิจกรรมการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะ
ไอออน รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
              2.1 อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้  1) สารละลาย CuSO4 1.0 mol/dm3 ปริมาตร 60 
ml2) สารละลาย ZnSO4 1.0 mol/dm3 ปริมาตร 60 ml 3) โลหะสังกะสีขนาด 0.5 cm × 7 cm 
และ  0.5 cm × 4 cm  จ่านวน  4 ชิ้น 4) โลหะทองแดง ขนาด 0.5 cm × 7 cm และ  0.5 cm × 4 
cm  จ่านวน  4 ชิ้น 5) บีกเกอร์ขนาด 100 ml  จ่านวน 4  ใบ 6) แท่งแก้วคนสาร  1 อัน 7) ช้อน
ตักสาร  2 อัน 8) ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 ml 9) จานหลุมผสมสี 1 อัน 10) กระบอกตวงขนาด 
10 ml 11) กรรไกร 12) ไม้บรรทัด 

2.2 วิธีการทดลอง   
     การเตรียมสารละลาย 1)  สารละลาย CuSO4 1.0 mol/dm3 ปริมาตร 100 ml  ชั่ง 

CuSO4 15.60 g ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 ml ละลายสาร CuSO4 ด้วยน้่าให้ปริมาตรไม่เกิน 50 ml 
แล้วคนให้สารละลายจนหมด แล้วน่าสารละลายไปปรับปริมาตรให้ได้ 100 ml ในขวดวัดปริมาตร
ขนาด 100 ml 2) สารละลาย ZnSO4 1.0 mol/dm3 ปริมาตร 100 ml ชั่ง ZnSO4 16.147 g ลงใน
บีกเกอร์ขนาด 50 ml ละลายสาร ZnSO4 ด้วยน้่าให้ปริมาตรไม่เกิน 50 ml แล้วคนให้สารละลายจน
หมด แล้วน่าสารละลายไปปรับปริมาตรให้ได้ 100 ml ในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 ml  

    ตอนที่ 2.1 ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน :  ขั้นตอนการ
ทดลองแบบเดิมในหนังสือ เคมีพ้ืนฐานของ สสวท 1) ใส่สารละลาย CuSO4 1.0 mol/dm3 ลงในบีก
เกอร์ 2 ใบ ใบละ 25 cm3 สังเกตสีของสารละลาย 2) จุ่มโลหะสังกะสีขนาด 0.5 cm × 7 cm ลงใน
บีกเกอร์ใบที่ 1 และโลหะทองแดงขนาดเดียวกันลงในบีกเกอร์ใบที่ 2 ตามล่าดับ 3) ตั้งทิ้งไว้สักครู่ 
สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในสารละลายและแผ่นโลหะ ถ้ามีสารมาเกาะบนแผ่นโลหะให้ใช้
แท่งแก้วเขี่ยออกและสังเกตผิวของโลหะอีกครั้ง 4) ท่าการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1) และ 2) แต่ใช้
สารละลาย ZnSO4 1.0 mol/dm3 แทน CuSO4  

ตอนที่ 2.2  ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน : ขั้นตอนการทดลอง
แบบเคมีย่อส่วนรักษ์โลก 1) น่าจานหลุมผสมสี มาเขียนหมายเลขติดหลุมผสมสี หมายเลข  1-4 
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2) ใส่สารละลาย CuSO4 1.0 mol/dm3 ในหลุมหมายเลข 1 และ 2 หลุมละ 5 cm3 3) ใส่สารละลาย 
ZnSO4 1.0 mol/dm3 ในหลุมหมายเลข 3 และ 4 หลุมละ 5 cm3 4) จุ่มโลหะสังกะสีขนาด 0.5 cm 
× 4 cm ลงในหลุมเลขที่ 1กับ 3 และโลหะทองแดงขนาดเดียวกันลงในหลุมเลขที่ 2 กับ 4 ตามล่าดับ 
5) ตั้งทิ้งไว้สักครู่ สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในสารละลายและแผ่นโลหะ ถ้ามีสารมาเกาะ
บนแผ่นโลหะให้ใช้แท่งแก้วเขี่ยออกและสังเกตผิวของโลหะอีกครั้ง 

 
ผลการทดลอง 

จากการออกแบบกิจกรรมการทดลองแบบเคมีย่อส่วน (small scale) ในกิจกรรมการ
ทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี และ ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน และได้ท่าการ
ทดลองเปรียบเทียบผลการทดลองกับวิธีการทดลองแบบเดิมในหนังสือเรียน สสวท. ได้ผลการทดลอง
ดังนี้  

1. กิจกรรมการทดลองเคมี เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จากข้อมูลในตารางที่ 1 และรูปที่ 1–3 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดลองใน ตอนที่ 1.1 และ 
1.2 คือการทดลองแบบเดิมและแบบเคมีย่อส่วนรักษ์โลก จะให้ผลการทดลองเหมือนกัน โดยใน
ปฏิกิริยาระหว่าง KI กับ Pb(NO3)2 และปฏิกิริยาระหว่าง NaHCO3 กับ CH3COOH และการทดลอง
ในตอนที่ 1.2 ในปฏิกิริยาระหว่าง KMnO4  กับ  HCl จะสังเกตการณ์เปลี่ยนสีม่วงของสารละลาย 
KMnO4 เมื่อท่าปฏิกิริยากับ กรด HCl กลายเป็นสารละลายไม่มีสี ซึ่งจะชัดเจนกว่า การทดลองในตอน
ที่ 1.1 เพราะในการทดลองตอนที่ 1.2 ได้ลดความเข้มข้นของสารละลาย KMnO4 ให้เจือจางลง
กว่าเดิม และปฏิกิริยาระหว่าง NaHCO3 กับ  C6H10O8 การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของสารละลายแทนการใช้มือสัมผัส ท่าให้สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้
ชัดเจนมากข้ึน 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลการบันทึกผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีสารตัวอย่างที่
ใช้ท่าปฏิกิริยา  

 

สารตัวอย่างที่ใช้ท่าปฏิกิริยา 
ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารเม่ือเกิดปฏิกิริยา 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่
สังเกตได้ด้วยตา 

การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ 

ตอนที่ 1.1  
หลอดที่ 1  KI + Pb(NO3)2 เกิดตะกอนสีเหลือง ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
หลอดที่ 2 NaHCO3 + CH3COOH เกดิฟองแก๊ส ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
หลอดที่ 3 KMnO4  + HCl ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
หลอดที่ 4 NaHCO3+ C6H10O8 ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ตอนที่ 1.2   
หลุมที ่1  KI + Pb(NO3)2 เกิดตะกอนสีเหลือง ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
หลุมที ่2 NaHCO3 + CH3COOH เกิดฟองแก๊ส ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
หลุมที ่3 KMnO4  + HCl สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วง 

เป็นไม่มีสี 
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

หลุมที ่4 NaHCO3+ C6H10O8 ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง 4 0C 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  การเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทดลองตอนที่ 1.1 ที่ใช้วิธีการทดลองแบบเดิม 
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ภาพที่ 2 การเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทดลองตอนที่ 1.2 ที่ใช้วิธีการทดลองแบบเคมีย่อส่วน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทดลองตอนที่ 1.1 และ 1.2 

 

      จากกิจกรรมการทดลองเคมีย่อส่วน ตอนที่ 1.1 และ 1.2 นี้ สามารถสรุปสมการเคมีการ

เกิดปฏิกิริยาเคมไีด้ดังนี้ 

1) การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) กับ สารละลายเลด(II) 

ไนเตรต (Pb(NO3)2) 

Pb(NO3)2 (aq) + 2KI (aq)                                 PbI2(s) + 2KNO3(aq) 

ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังกล่าว มีสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) กับ สารละลายเลด(II) 
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ไนเตรต (Pb(NO3)2) เป็นสารตั้งต้น และเกิดสารผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดคือ เลด(II)ไอโอไดด์ (PbI2) ซึ่งมี

ลักษณะเป็นตะกอนสีเหลือง และ สารละลายโพแทสเซียมไนเตรต (KNO3) 

2) การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง ผงฟู (NaHCO3) กับน้่าส้มสายชู (CH3COOH) 

CH3COOH(aq) + NaHCO3(s)                       CO2(g)+ H2O(l) + NaCH3COO(aq) 

 ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวมีผงฟู (NaHCO3) กับน้่าส้มสายชู (CH3COOH) เป็นสารตั้ง

ต้น และเกิดสารผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) น้่า (H2O) และสารละลาย

โซเดียมอะซิเตต (CH3COONa) 

3) การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายด่างทับทิม (KMnO4)  กับสารละลายกรดไฮโดร 

คลอริก (HCl) 

     2 KMnO4(aq)   +    16 HCl(aq)              2 KCl(aq)+ 2 MnCl2(aq) + 8 H2O (l)+ 5 Cl2(g) 

         ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังกล่าว มีสารละลายด่างทับทิม (KMnO4) กับกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 

เป็นสารตั้งต้นและเกิดสารผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดคือสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) สารละลาย

แมงกานีสคลอไรด์ (MnCl2) น้่า และแก๊สคลอรีน (Cl2) 

4) การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) และ 

เกล็ดของกรดซิตริก (C6H10O8) 

      3 NaHCO3(aq)+ C6H10O8(s)                 C6H5Na3O7(aq)+ 3 CO2(g) + 4 H2O(l) 

 ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวมีสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) กับ

กรดซิตริก  (C6H10O8) เป็นสารตั้งต้น และเกิดสารผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดคือ โซเดียมซิเตรท (C6H5Na3O7) 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้่า (H2O) โดยการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวจะท่าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพลังงาน (แชง, 2546) 

        2. กิจกรรมการทดลองเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน 
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
            จากการทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออนสรุปได้ว่า การ
จุ่มโลหะสังกะสี (Zn(s)) ลงในสารละลายโลหะทองแดง (Cu2+) เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการ
ถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากโลหะสังกะสีไปสู่สารละลายของโลหะทองแดง ทันทีท่ีโลหะสังกะสีไปสัมผัสกับ
สารละลายของโลหะทองแดง ส่วนการทดลองที่เหลือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่มีการถ่ายเท
อิเล็กตรอนเกิดขึ้น ส่าหรับสมการที่จะน่ามาอธิบายการทดลองตอนที่ 2.1 และตอนที่ 2.2 คือ 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
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ปฏิกิริยารีดอกซ์ เป็นปฏิกิริยาที่รวมครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันกับครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน 

ที่ปฏิกิริยาเกิดขึ้นพร้อมกัน รวมไว้ด้วยกันเช่น 

 Zn (S) +Cu2+
(aq)       Zn2+

(aq) + Cu(S) 

           ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เป็นปฏิกิริยาที่สารหนึ่งให้อิเล็กตรอนแล้วมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น เช่น 

       Zn (S)    Zn2+
(aq)  +  2e-  

           ปฏิกิริยารีดักชัน เป็นปฏิกิริยาที่สารหนึ่งรับอิเล็กตรอนแล้วมีเลขออกซิเดชันลดลง  เช่น 

 Cu2+
(aq) +  2e-   Cu(S) 

ส่วนตัวออกซิไดส์หรือตัวถูกรีดิวซ์  คือ สารที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่นแล้วมีเลขออกซิเดชัน 

ลดลงในปฏิกิริยารีดอกซ์ และตัวรีดิวซ์หรือตัวถูกออกซิไดส์ คือ สารที่ให้อิเล็กตรอนจากสารอื่นแล้วมี

เลขออกซิเดชันเพ่ิมข้ึนในปฏิกิริยารีดอกซ์ (แชง, 2546) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการบันทึกผลการทดลองปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน 
 

สารละลายของโลหะ
ไอออน 

ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของโลหะกับสารละลายของโลหะไอออนเมื่อเกิดปฏิกิริยา 
สีของสารละลาย โลหะสังกะสี (Zn) โลหะทองแดง (Cu)  

ตอนที่ 2.1   
CuSO4 1.0 mol/dm3 สีจางลง เกิดตะกอนสีน้่าตาลที่ผิวของ

โลหะและผิวของโลหะเกิด
การสึกกร่อน 

ไม่เกดิการเปลี่ยนแปลง 

ZnSO4 1.0 mol/dm3  ไม่เกดิการเปลี่ยนแปลง ไม่เกดิการเปลี่ยนแปลง ไม่เกดิการเปลี่ยนแปลง 
ตอนที่ 2.2    
CuSO4 1.0 mol/dm3 สีจางลง เกิดตะกอนสีน้่าตาลที่ผิวของ

โลหะและผิวของโลหะเกิด
การสึกกร่อน 

ไม่เกดิการเปลี่ยนแปลง 

ZnSO4 1.0 mol/dm3  ไม่เกดิการเปลี่ยนแปลง ไม่เกดิการเปลี่ยนแปลง ไม่เกดิการเปลี่ยนแปลง 
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(ก)                                                                 (ข) 

ภาพที่ 4 การทดลองปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน ตอนที่ 2.1 ใช้วิธีการทดลอง 

         แบบเดิม  

 (ก)  สารละลาย CuSO4 ก่อนท่าปฏิกิริยา    

         (ข)   การจุ่มโลหะทองแดงและสังกะสีลงในสารละลาย CuSO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                         (ข) 

ภาพที่ 5 การทดลองปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน ตอนที่ 2.2 ใช้วิธีการทดลอง 

         แบบเคมีย่อส่วน 

 (ก)  การจุ่มโลหะทองแดงและสังกะสีลงในสารละลาย CuSO4 

(ข)  การเกิดตะกอนบนโลหะสังกะสี 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1136 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                         (ข) 

 

ภาพที่ 6 การทดลองปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน ตอนที่ 2.1 ใช้วิธีการทดลอง 

        แบบเดิม  

(ก)  สารละลาย ZnSO4 ก่อนท่าปฏิกิริยา    

(ข)   การจุม่โลหะทองแดงและสังกะสีลงในสารละลาย ZnSO4 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                         (ข) 

ภาพที่ 7 การทดลองปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน ตอนที่ 2.2 ใช้วิธีการ

ทดลองแบบเคมีย่อส่วน 

(ก) การจุ่มโลหะทองแดงและสังกะสีลงในสารละลาย ZnSO4 

(ข) ลักษณะของโลหะสังกะสีและทองแดงที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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     จากการทดลองได้ผลการทดลองดังนี้ จากข้อมูลในตารางที่ 2 และภาพที่ 3 - 7 แสดงให้เห็นว่าผล
การทดลองทั้ง ตอนที่ 2.1 และ 2.2 คือการทดลองทางเคมีแบบเดิมและแบบเคมีย่อส่วนรักษ์โลก
ให้ผลการทดลองทีเ่หมือนกัน ดังนั้นการลดปริมาณสารละลายของไอออนโลหะและลดขนาดของโลหะ 
ไม่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาของสาร และยังสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารได้ชัดเจนเหมือน
การทดลองเดิมท่ีใช้สารในปริมาณมาก 
 
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

จากการออกแบบการทดลองแบบเคมีย่อส่วนในกิจกรรมการทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
และปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลองกับวิธีการ
ทดลองแบบเดิมในหนังสือเรียน สสวท. ที่ใช้ประกอบการสอน พบว่า วิธีการทดลองแบบเคมีย่อส่วนที่
ออกแบบขึ้นทั้งสองกิจกรรม ให้ผลการทดลองเหมือนกับการทดลองแบบเดิม และสามารถลดปริมาณ
การใช้สารเคมีในการทดลองได้ถึงร้อยละ 80 ในชุดกิจกรรมที่ 1 และลดปริมาณการใช้สารเคมีในชุด
กิจกรรมที่ 2 ได้ร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้สารเคมีของการทดลองแบบเดิมและปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเยี่ยมศิริ มณีพิสมัย (2552) ที่ได้สร้างบทปฏิบัติการเคมีบนพ้ืนฐานของ
การลดมลพิษและเพ่ิมความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีส่าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์
เกษม และกิจกรรม เรื่องปฏิกิริยาเคมี  ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารในการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างสารละลาย KMnO4 กับ สารละลาย HCl  และ ระหว่างสารละลาย NaHCO3 กับผงกรด 
C6H10O8 พบว่าในการทดลองแบบเดิมไม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารได้ ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สังเกตได้ด้วยตาและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ซึ่งในทางทฤษฎีการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่าง KMnO4 กับสารละลาย HCl จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย KMnO4

จากสารละลายที่มีสีม่วงกลายเป็นสารละลายที่ไม่มีสีเมื่อเติมกรด HCl ลงไป เพราะเมื่อสารทั้งสอง
ชนิดท่าปฏิกิริยาเคมีกันจะเกิดสารผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด คือ KCl, MnCl2,  H2O และ Cl2 ซึ่งสาร
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดเป็นสารที่ไม่มีสี แต่ในผลการทดลองแบบเดิมพบว่าสีม่วงของสารละลาย KMnO4 
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณของสารละลาย KMnO4 ที่ใช้ท่าปฏิกิริยามาก
เกินไป เมื่อปฏิกิริยากับสารละลาย HCl จึงท่าให้สาร KMnO4  เหลือในปฏิกิริยา จึงท่าให้สารละลาย
ยังมีสีม่วงอยู่  ดังนั้นในกิจกรรมเคมีย่อส่วนจึงได้เจือจางสารละลาย KMnO4 จากการทดลองเดิมใช้
ความเข้มข้น 0.001 M เปลี่ยนเป็นความเข้มข้น 0.0001 M   ซึ่งประหยัดไปทั้งหมด 4 เท่า จึงท่าให้
สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย KMnO4 เมื่อท่าปฏิกิริยากับกรด HCl  ส่วน
ปฏิกิริยาเคมีระหว่าง สารละลาย NaHCO3 กับผงกรด C6H10O8 ในทางทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยา
ระหว่าง NaHCO3 กับผงกรด C6H10O8 จะเป็นปฏิกิริยาประเภทดูดความร้อน ท่าให้อุณหภูมิของสาร
ลดลง การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารละลายแทนการใช้มือสัมผัสท่าให้
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สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นการทดลองแบบย่อส่วนเป็นการ
ทดลองที่ท่าได้ง่าย สังเกตผลได้อย่างรวดเร็ว และได้ผลการทดลองเหมือนกับการทดลองทั่วไป ดังนั้น
จึงท่าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจหลักการเหมือนกับการทดลองทั่วไป  โดยสามารถดัดแปลง
อุปกรณ์ได้ เช่นเปลี่ยนจาก บีกเกอร์ เป็น จานหลุมระบายสี ซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป เมื่อ
อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง มีราคาถูกกว่า  จึงท่าให้อุปกรณ์ท่าความสะอาดได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ท่าที่ใดก็ได้ ไม่จ่าเป็นต้องท่าในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ประหยัดเวลา ทั้งยังใช้สารเคมีปริมาณน้อยลง 
ซึ่งก็จะท่าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีและลดค่าใช้จ่ายในซื้ออุปกรณ์การทดลองได้ (ศูนย์
ปฏิบัติการเคมีย่อส่วน, 2546) รวมทั้งช่วยให้ประหยัดสารและประหยัดงบประมาณโรงเรียนได้อีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน นอกจากการลด 
ปริมาณสารละลายของโลหะไอออนในการทดลองแล้ว การลดความเข้มข้นของสารละลายของโลหะ
ไอออนก็สามารถลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการทดลองได้ โดยต้องท่าการทดลองหาความเข้มข้นที่
เหมาะสมที่โลหะยังสามารถท่าปฏิกิริยากับสารละลายของโลหะไอออนได้ 

2. กิจกรรมปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน การลดขนาดของ 
โลหะให้เล็กลงก็สามารถช่วยลดปริมาณการใช้สารได้อีก 
 
เอกสารอ้างอิง 
เกศินี วงศ์ฝั่น. (2552). การออกแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเพ่ือทดสอบสมบัติทางกายภาพและ

ทางเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน. เชียงใหม่ : สาขาวิชาเคมี. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
เยี่ยมศิริ มณีพิสมัย (2552). การสร้างบทปฏิบัติการเคมีบนพ้ืนฐานของการลดมลพิษและเพ่ิมความ 

ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีส่าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
เรย์มอนด์ แชง (2546). เคมี 1. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล. 
ศูนย์ปฏิบัติการเคมีย่อส่วน (2546). ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .เปิด

โลกเคมี ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนส้าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย .กรุงเทพฯ : ส่านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554). กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 4. พิมพ์ครั้งที่ 1 ; กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว,. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556). กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3. พิมพ์ครั้งที่ 3 ; กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.
ลาดพร้าว. 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1139 
 

ประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา 
The Performance of Classification in Heavy-tailed Distribution 

 
ณัฏฐินี ดีแท้1 และสุรศักดิ์ พรรณรักษา2 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจัดกลุ่ม  2 วิธี คือ วิธีการจัด

กลุ่มแบบฟิชเชอร์ และวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ กรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุและแบบ
เสถียรที่มีลักษณะหางหนา โดยก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น 100, 300 และ 500 และ
อัตราส่วนของข้อมูลระหว่าง Training data: Test data เป็น 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ 
50:50 ท าการจ าลองข้อมูลโดยกระท าซ้ า 1000 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ที่ก าหนด และใช้อัตราความ
ผิดพลาดของการจัดกลุ่มเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่าเมื่อขนาดตัวอย่าง และ
Training data เพ่ิมขึ้น อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดของทั้ง 2 วิธี มีแนวโน้มลดลง โดยกรณีที่
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ พบว่าวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ให้อัตราการจัดกลุ่มข้อมูล
ผิดพลาดต่ ากว่าวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ และกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา 
พบว่าวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ให้อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดต่ ากว่าวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ในทุก
กรณ ี
 
ค้าส้าคัญ : วิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์วิธีเคเนียเรสเนเบอร์การแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา 
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Abstract 
 

The objective of this study is to compare the efficiency of two classification 
methods: fisherus linear discriminate function (FLDF) and K-nearest neighbor method 
(K-NN) when data are distributed as multivariate normal and stable heavy-tailed with 
the sample size 100, 300and 500. The ratios of Training data: Test data used in this 
study are 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 and 50:50. In each situation, the data are 
simulated and repeated 1000 times. Rate of misclassification is used as a criterion for 
comparison. The results indicatethat rates of misclassification tend to be lowered as 
the sample size and Training data increase. With multivariate normal data, theFLDF 
produces smaller misclassification rate than K-NN. When data are distributed stable 
heavy-tailed distribution, theK-NN produces smaller misclassification rate than FLDF. 
 
Keywords :  Fisherus linear discriminate method (FLDF), K-nearest neighbor method 

(K-NN), Stableheavy-tailed distribution 
 
บทน้า 

ปัจจุบันการศึกษาทางด้านการวิจัยในศาสตร์ต่างๆจ าเป็นจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทาง
สถิติโดยเฉพาะกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น ด้านสังคมศาสตร์ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเศรษฐกิจ และทางด้านการศึกษา ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะตรวจสอบตรวจทาน
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในด้านการตัดสินใจของข้อมูล และยังตอบข้อสงสัยต่างๆได้อย่างมี
หลักการและอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทางปฏิบัติข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์มักจะเกี่ยวข้องกับตัวแปร
หลายตัวแปร ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ (Multivariate 
analysis) ซึ่งเป็นวิธีทางสถิติท่ีนิยมใช้กันอยู่ทั่วไป เพื่อมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด อาทิเช่น การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม 
(Classification) การวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Discriminant analysis) และการวิเคราะห์กลุ่ม 
(Cluster analysis) เป็นต้น 

การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Classification) เป็นการจัดกลุ่มแบ่งประเภทของข้อมูล (Class) 
หรือการเดาค่าของข้อมูล (Value) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเชิงกลุ่มหรือตัวแปรชนิดไม่ต่อเนื่อง 
(มนตรี พิริยะกุล,2545) โดยที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงปริมาณหรือตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งเราจะ
ปรับข้อมูลตัวแปรให้อยู่ในรูปแบบของตัวแปรดัมมี่ (Dummy variable) ที่มีรหัสเป็น 0 และ 1 หลัก
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ของการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องก าหนดกลุ่มล่วงหน้าให้กับข้อมูล โดยจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่ อย
หลายๆกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งข้อมูลที่อยู่กลุ่มเดียวกันจะต้องที่มีความคล้ายคลึงกัน ส่วนข้อมูลที่
อยู่ต่างกลุ่มกันจะมีความแตกต่างกัน การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม จะจ าแนกค่าสังเกต (Observation) 
ค่าใหม่ให้อยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้อย่างเหมาะสม (ณัฏฐินี ดีแท้, 2549) ตัวอย่างการจ าแนกกลุ่มกรณีที่มี 
2 กลุ่ม เช่น คนที่เป็นไข้หวัดใหญ่กับคนที่ไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่ คนที่ฝากเงินธนาคารแบบประจ ากับ
คนที่ฝากเงินธนาคารแบบไม่ประจ า คนที่ชอบแต่งชุดนักศึกษามาเรียนกับคนที่ไม่ชอบแต่งชุดนักศึกษา
มาเรียน  หรืออาจจ าแนกกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เช่น จ าแนกกระเป๋าแบรนด์เนมตามเกรดของเนื้องาน 
แบ่งเป็น ของแท้ ของก๊อปเกรด A  ของก๊อปเกรด B จ าแนกกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ าแนกกลุ่มดังนี้ ประสบชัย  พสุนนท์ และคณะ 
(2550) ได้ศึกษาตัวแบบวิธีการพยากรณ์เพ่ือจ าแนกกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่มีผลการด าเนินการก าไร
และขาดทุน โดยจ าแนกจากตัวแปรอัตราส่วนทางการเงินของการวิเคราะห์แบบCAMEL (CAMEL Analysis) 
และใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้วแบ่งเป็นสหกรณ์ที่มีก าไร 218 สหกรณ์ และ
สหกรณ์ที่ขาดทุน 46 สหกรณ์ เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 2 ตัวแบบคือ ตัวแบบการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis; LRA) และตัวแบบLCM (Lam, Choo and Moy) 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบ LRA สามารถพยากรณ์กลุ่มสหกรณ์ได้ถูกต้องมากกว่าตัวแบบ LCM 
ประมาณร้อยละ 3.42 กริช  สมกันธา และคณะ (2554) ได้น าอัลกอริทึมเคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest 
Neighbor) มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับอัลกอริทึมเนอีฟเบย์ (Naive Bayes) เพ่ือพัฒนาระบบ
ท านายผลการเรียนของนักศึกษาออนไลน์ส าหรับประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึมเคเนียเรสเนเบอร์ให้ค่าประสิทธิภาพมากกว่าอัลกอริทึมเนอีฟเบย์ที่ร้อยละ 
89.44 และร้อยละ 82.21 ตามล าดับ นิเวศ  จิระวิชิตชัย และคณะ (2555) ได้น าเสนอวิธีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่เอกสารภาษาไทย โดยน าเสนอแบบจ าลองการจัดหมวดหมู่ของเอกสาร
ภาษาไทยแบบอัตโนมัติ ทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลองการจัดหมวดหมู่เอกสารภาษาไทยทั้งหมด 6 วิธี
คือ วิธีอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) วิธีอัลกอริทึมซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support 
Vector Machine) วิธีอัลกอริทึมเนอีฟเบย์ (NaiveBayes) วิธีอัลกอริทึมเครือข่ายฟังก์ชันฐานรัศมี 
(Radial Basis Function Network) วิธีอัลกอริทึมเคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor) และวิธี
อัลกอริทึมกฎริปเปอร์ (Ripper Rules) จากข้อมูลเครื่องจักรการเรียนรู้เพ่ือศึกษาวิธีการลดคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดหมวดหมู่ของเอกสารข่าวภาษาไทยจากการทดลองเราจะพบว่า
การลดคุณลักษณะด้วยการลดคุณลักษณะที่ให้ระดับค่าF-Measurement สูงสุดคืออัลกอริทึมซัพพอร์ท
เวกเตอร์แมชชีนให้ประสิทธิภาพสูงสุดคือ 94.3% รองลงมาเป็นอัลกอริทึมเนอีฟเบย์ให้ประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.2% วิธีอัลกอริทึมเครือข่ายฟังก์ชันฐานรัศมีให้ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.1% อัลกอริทึมJ48ให้
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ประสิทธิภาพเท่ากับ 79.7% อัลกอริทึมกฎริปเปอร์ให้ประสิทธิภาพเท่ากับ 78.9% อัลกอริทึมเคเนีย
เรสเนเบอร์ให้ประสิทธิภาพเท่ากับ 70.3% ตามล าดับ นิเวศ  จิระวิชิตชัย และนรินทร์  พนาวาส 
(2554) ได้เสนอการจ าแนกความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องโดยน าเสนอแบบจ าลอง
การจ าแนกความคิดเห็นแบบอัตโนมัติทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลองด้วยอัลกอริทึมซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine)  ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)  เนอีฟเบย์(Naive 
Bayes) และเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor) โดยวัดประสิทธิภาพจากค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) ของแบบจ าลองพบว่าเมื่อแทนค่าคุณลักษณะด้วยค่าความจริง (Boolean) และลด
คุณลักษณะด้วย (Information Gain) และเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรการเรียนรู้  4 อัลกอริทึมพบว่า
อัลกอริทึมซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนและเนอีฟเบย์มีประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้ชมที่เขียนจากความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ ซึ่งในที่นี้คือความคิดเห็น
ที่มีต่อภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของการวิเคราะห์ การจัดกลุ่ม
เนื่องจากเราสามารถน าค่าสังเกตค่าใหม่ไปจัดกลุ่มได้โดยที่เราทราบอยู่แล้วว่ามีการจัดกลุ่มออกเป็นกี่
กลุ่มและแต่ละกลุ่มมีลักษณะอย่างไร ซึ่งจะท าให้ง่ายแก่การจัดกลุ่มในการที่จะจัดกลุ่มให้แก่ค่าสังเกต
ค่าใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะจัดกลุ่มข้อมูลโดยไม่รู้สารสนเทศใด ๆ เลย
โดยทั่วไปการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ตัวแปรอิสระจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติพหุ  (Multivariate 

Normal Distribution) แต่ในทางการปฏิบัติพบว่าบ่อยครั้งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์มาจากประชากรที่มี
การแจกแจงลักษณะอ่ืนหรือข้อมูลอาจมีการแจกแจงที่เบ้ขวา (Right Skewed Distribution) หรือเบ้ซ้าย 
(Left Skewed Distribution) หรือข้อมูลอาจมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา (Stable 

heavy-tailed distribution) หรือลักษณะหางบาง(Stable Light-tailed distribution) ซึ่งเราไม่สามารถใช้
วิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์หรือวิธีการจ าแนกกลุ่มเชิงเส้นพหุ (Linear Discriminant Analysis) 

ได้และนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดกลุ่มยังสามารถใช้วิธีทางนอนพาราเมตริก  (Nonparametric 

Method) ได้อีกด้วยเช่นวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor) วิธีเคอร์เนล (Kernel) วิธีกฎริปเปอร์ 
(Ripper Rules) วิธีเนอีฟเบย์ (Naive Bayes) และวิธีนิวรอลเน็ตเวิร์ก (Neural Networks) เป็นต้นซึ่งเป็น
วิธีที่ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการแจกแจงของประชากรนั่นคือประชากรมีการแจกแจงแบบใดก็ได้จึง
จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการจัดกลุ่มแบบนอนพาราเมตริกเพ่ือที่จะได้จัดกลุ่มแบบไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์การจัดกลุ่มเมื่อตัวแปรอิสระมีการแจกแจงแบบ
ปกติเชิงพหุและการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนาโดยในการวิจัยครั้งนี้เราจะแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 ชุดคือ ชุดข้อมูลฝึกฝน (Training data) และชุดข้อมูลทดสอบ (Test data) และเมื่อสร้างค่า
สังเกตในชุดข้อมูลฝึกฝนแล้วจึงน าเกณฑ์ที่ได้ไปใช้ในการจัดกลุ่มค่าสังเกตค่าใหม่ที่อยู่ในชุดข้อมูล
ทดสอบว่าควรอยู่กลุ่มใด ในที่นี้เราจึงสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ 
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(Fishers linear discriminate) และวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ (K-nearest neighbor)โดยใช้อัตราความผิดพลาด 
(Misclassification rate) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบโดยวิธีที่ให้อัตราความผิดพลาดต่ ากว่าจะถือว่าวิธี
นั้นจัดกลุ่มได้ดีกว่า 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ และข้อมูลที่

มีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนาโดยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์และวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ และ

ข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา โดยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ และวิธีเคเนีย

เรสเนเบอร์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
1. ก าหนดตัวแปรอิสระเป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีการแจกแจง 2 แบบคือ 

1.1 การแจกแจงแบบปกตเิชิงพหุ 
1.2 การแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา 

2. ท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
3. ศึกษาวิธีการจัดกลุ่ม 2 วิธีคือวิธีจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์และวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ 
4. ก าหนดขนาดตัวอย่าง (n) ที่สนใจศึกษาเป็น 100, 300 และ 500 
5. การวิเคราะห์การจัดกลุ่มจะแบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ชุดคือชุดข้อมูลฝึกฝน (Training data) 

ที่ใช้เป็นเกณฑ์การจ าแนกและชุดข้อมูลทดสอบ (Test data) ที่ใช้ตรวจสอบเกณฑ์การจ าแนกที่สร้างจาก
ชุดข้อมูลฝึกฝน 

6. จ าลองข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งกระท าซ้ า 1,000 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ที่
ก าหนด 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

1.  สร้างข้อมูลในการวิจัย  
1.1 ก าหนดลักษณะของตัวแปรอิสระให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่มีการแจกแจงแบบปกติ

เชิงพหุและการแจงแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา 
1.2 สร้างข้อมูลให้มีขนาดตัวอย่างเป็น 100, 300 และ 500  
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1.3 ก าหนดอัตราส่วนระหว่าง ชุดข้อมูลฝึกฝน: ชุดข้อมูลทดสอบ มีค่าเท่ากับ 90 :10, 
80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 

2. จัดกลุ่มด้วยวิธีฟิชเชอร์ 
2.1 จากชุดข้อมูลฝึกฝน ทดสอบความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มด้วยสถิติทดสอบของ

บาร์ทเล็ท (Barttlett’stast) ถ้าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มเท่ากันใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบเชิงเส้น 
(Linear discriminant) แต่ถ้าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากันใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบก าลังสอง 
(Quadratic discriminant) 

2.2 จัดกลุ่มให้กับค่าสังเกตในชุดข้อมูลทดสอบ โดยใช้ค่าคาดหวังของความสูญเสียที่เกิด
จากการจัดกลุ่มผิดพลาด เมื่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดกลุ่มผิดพลาดทั้ง 2 กลุ่มเท่ากันและหา
อัตราความผิดพลาดในการจัดกลุ่ม 

3. จัดกลุ่มด้วยวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ 
3.1 ก าหนดจ านวนค่าสังเกต (k) ภายในปริมาตรของค่าสังเกตค่าใหม่ในชุดข้อมูลทดสอบ 
3.2 หาระยะห่างระหว่างค่าสังเกตค่าใหม่ที่ต้องการศึกษาในชุดข้อมูลทดสอบ กับค่า

สังเกตที่ทราบกลุ่มอยู่ก่อนแล้วในชุดข้อมูลฝึกฝน โดยใช้ระยะห่างแบบยูคลิเดียน 
3.3 จัดกลุ่มให้กับค่าสังเกตค่าใหม่และหาอัตราความผิดพลาดของการจัดกลุ่ม 

 

ผลการวิจัย  
จากวิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจัดกลุ่มในแต่ละ

สถานการณ์ท่ีก าหนดตามขอบเขตของการวิจัย โดยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 กรณี ตามลักษณะการ
แจกแจงข้อมูล คือ กรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ และกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบ
เสถียรที่มีลักษณะหางหนา ดังนี้ 

 

1.  ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ 
จากการจัดกลุ่มด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ และวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ กรณีที่ข้อมูลมีการ

แจกแจงแบบปกติเชิงพหุ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1.1 อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ สามารถแสดงดัง

ตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจง
แบบปกติเชิงพหุ  

 
ขนาดตัวอย่าง 

(n) 
อัตราส่วนของข้อมูลระหวา่ง Training Data : Test Data 

50:50 60:40 70:30 80:20 90:10 
100 0.120 0.111 0.108 0.104 0.096 
300 0.092 0.089 0.089 0.086 0.089 
500 0.086 0.085 0.083 0.083 0.080 

เมื่อ ช่องทึบ แทน ค่าอัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดของแต่ละขนาดตัวอย่าง 

 

จากตารางที่ 1 เมื่อก าหนดขนาดตัวอย่างคงที่ พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาด มี
แนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนของข้อมูลใน Training Data เพ่ิมมากขึ้น และเมื่อก าหนดอัตราส่วนของ
ข้อมูลระหว่าง Training Data : Test Data คงที่ พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมีแนวโน้ม
ลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น และจะเห็นได้ว่าเมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100 พบว่าอัตราการ
จัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดที่ต่ าที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.096 เมื่อใช้ Training Data : Test Data เป็น 90:10 
เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 300 พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดที่ต่ าที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.086 เมื่อ
ใช้ Training Data : Test Data เป็น 80:20และเมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 500 พบว่าอัตราการจัด
กลุ่มข้อมูลผิดพลาดที่ต่ าที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.080 เมื่อใช้ Training Data : Test Data เป็น 90:10 

 

1.2 อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ สามารถแสดงดังตารางที่ 2 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 อัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดด้วยวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ  
 

ขนาดตัวอย่าง 
(n) 

 
k 

อัตราส่วนของข้อมูลระหวา่ง Training Data : Test Data 

50:50 60:40 70:30 80:20 90:10 
100 1 0.186 0.180 0.173 0.173 0.174 

 2 0.202 0.192 0.187 0.182 0.188 
 3 0.164 0.156 0.150 0.145 0.145 
 4 0.179 0.167 0.161 0.156 0.156 
 5 0.156 0.145 0.141 0.139 0.133 
 6 0.172 0.159 0.154 0.147 0.143 
 7 0.155 0.142 0.140 0.137 0.132 
 8 0.169 0.155 0.151 0.144 0.140 
 9 0.154 0.141 0.137 0.133 0.128 

300 1 0.160 0.157 0.155 0.152 0.153 
 2 0.169 0.167 0.166 0.161 0.163 
 3 0.136 0.133 0.133 0.128 0.128 
 4 0.141 0.139 0.137 0.135 0.137 
 5 0.124 0.122 0.121 0.118 0.120 
 6 0.130 0.126 0.125 0.122 0.124 
 7 0.118 0.116 0.115 0.111 0.116 
 8 0.125 0.122 0.119 0.115 0.118 
 9 0.117 0.114 0.111 0.107 0.109 

500 1 0.151 0.147 0.145 0.147 0.141 
 2 0.161 0.158 0.157 0.156 0.151 
 3 0.128 0.126 0.124 0.125 0.120 
 4 0.134 0.131 0.129 0.130 0.125 
 5 0.118 0.116 0.115 0.115 0.111 
 6 0.122 0.120 0.118 0.119 0.115 
 7 0.111 0.109 0.108 0.108 0.104 
 8 0.115 0.113 0.112 0.110 0.108 
 9 0.106 0.105 0.104 0.103 0.101 

 

เมื่อ ช่องทึบ แทน ค่าอัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดของแต่ละขนาดตัวอย่าง และ 
       k แทน จ านวนค่าสังเกตภายในปริมาตรของค่าสังเกตค่าใหม่ในชุดข้อมูลทดสอบ 
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จากตารางที่ 2 เมื่อก าหนดขนาดตัวอย่างและค่า k คงที่ พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาด
มีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนของข้อมูล Training Data เพ่ิมมากข้ึน และเม่ือก าหนดอัตราส่วนของ
ข้อมูลระหว่าง Training Data : Test Data และค่า k คงที่ พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมี
แนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างมากข้ึน เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100 พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูล
ผิดพลาดที่ต่ าที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.128 เมื่อใช้ Training Data : Test Data เป็น 90:10 ที่ k=9 เมื่อขนาด
ตัวอย่างเท่ากับ 300 พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดที่ต่ าที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.107 เมื่อใช้ Training 
Data : Test Data เป็น 80:20 ที่ k=9 และเมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 500 พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูล
ผิดพลาดที่ต่ าที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.101 เมือ่ใช้ Training Data : Test Data เป็น 90:10 ที่ k=9 

 
1.3 อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ และวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ 

เมื่อจ านวนขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100, 300 และ500 ตัว สามารถแสดงดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 อัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ และวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ เมื่อ
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ  

 

วิธีการจัดกลุ่ม 
ขนาดตัวอย่าง (n) 

100 300 500 
FLDF 0.108 0.089 0.083 
KNN 0.139 0.112 0.104 

เมื่อ ช่องทึบ แทน ค่าอัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดของแต่ละขนาดตัวอย่าง 

 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าเมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูล
ผิดพลาดจะมีแนวโน้มลดลง และเมื่อพิจารณาแต่ละขนาดตัวอย่างของทั้งวิธีการจัดกลุ่มทั้ง 2 วิธี 
พบว่าวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์สามรถจัดกลุ่มข้อมูลได้ดีกว่าวิธีเคเนีเรสเนเบอร์ในทุกขนาดตัวอย่าง 
 

2. ข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา 
จากการจัดกลุ่มด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ และวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ กรณีที่ข้อมูลมีการ

แจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
2.1 อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ สามารถแสดงดังตารางที่ 4 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลของอัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ เมื่อข้อมูลมีการ
แจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา 

 
ขนาดตัวอย่าง 

(n) 
อัตราส่วนของข้อมูลระหวา่ง Training Data : Test Data 

50:50 60:40 70:30 80:20 90:10 
100 0.130 0.130 0.128 0.131 0.125 
300 0.137 0.143 0.143 0.149 0.147 
500 0.147 0.153 0.155 0.161 0.165 

เมื่อ ช่องทึบ แทน ค่าอัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดของแต่ละขนาดตัวอย่าง 

จากตารางที่ 4 เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 300 และ 500 พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาด
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเมื่ออัตราส่วนของข้อมูลใน Training Data เพ่ิมมากขึ้นและเมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
100 พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดจะมีแนวโน้มลดลง เมื่อก าหนดอัตราส่วนของข้อมูลระหว่าง 
Training Data : Test Data คงที่ พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเมื่อขนาด
ตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100 พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดที่ต่ าที่สุดมีค่า
เท่ากับ 0.125 เมื่อใช้ Training Data : Test Data เป็น 90:10 เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 300 พบว่า
อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดที่ต่ าที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.137 เมื่อใช้ Training Data : Test Data เป็น 
50:50และเมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 500 พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดที่ต่ าที่สุดมีค่าเท่ากับ 
0.147เมื่อใช้ Training Data : Test Data เป็น 50:50 

2.2 อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ สามารถแสดงดังตารางที่ 5 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 5 อัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดด้วยวิธีเคเนียเรสเนเบอร์เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มี
ลักษณะหางหนา 
 

ขนาดตัวอย่าง 
(n) 

 
k 

อัตราส่วนของข้อมูลระหวา่ง Training Data : Test Data 
50:50 60:40 70:30 80:20 90:10 

100 1 0.144 0.131 0.128 0.121 0.115 
 2 0.177 0.162 0.159 0.153 0.143 
 3 0.136 0.122 0.120 0.110 0.108 
 4 0.165 0.151 0.145 0.137 0.129 
 5 0.138 0.124 0.119 0.114 0.101 
 6 0.167 0.151 0.144 0.136 0.125 
 7 0.144 0.129 0.124 0.114 0.105 
 8 0.172 0.155 0.149 0.139 0.126 
 9 0.151 0.135 0.130 0.119 0.108 

300 1 0.099 0.097 0.092 0.091 0.088 
 2 0.120 0.114 0.108 0.106 0.101 
 3 0.092 0.087 0.083 0.081 0.077 
 4 0.108 0.101 0.096 0.094 0.089 
 5 0.089 0.083 0.080 0.078 0.074 
 6 0.104 0.097 0.092 0.090 0.086 
 7 0.089 0.082 0.078 0.077 0.075 
 8 0.103 0.095 0.091 0.087 0.085 
 9 0.089 0.082 0.078 0.076 0.074 

500 1 0.089 0.084 0.082 0.079 0.080 
 2 0.104 0.098 0.094 0.090 0.090 
 3 0.078 0.075 0.071 0.069 0.067 
 4 0.090 0.085 0.080 0.078 0.075 
 5 0.076 0.072 0.068 0.066 0.062 
 6 0.087 0.082 0.076 0.073 0.071 
 7 0.074 0.071 0.067 0.065 0.062 
 8 0.085 0.081 0.076 0.072 0.071 
 9 0.073 0.070 0.067 0.064 0.062 

เมื่อ ช่องทึบ แทน ค่าอัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดของแต่ละขนาดตัวอย่าง และ 
k  แทน จ านวนค่าสังเกตภายในปริมาตรของค่าสังเกตค่าใหม่ในชุดข้อมูลทดสอบ 
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จากตารางที่ 5 เมื่อก าหนดขนาดตัวอย่างและค่า k คงที่ พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมี
แนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนของข้อมูล Training Data เพ่ิมมากข้ึน และเมื่อก าหนดอัตราส่วนของข้อมูล
ระหว่าง Training Data : Test Data และค่า k คงที่ พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมีแนวโน้มลดลง
เมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100 พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดที่ต่ า
ที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.101เมื่อใช้ Training Data : Test Data เป็น 90:10 ที่ k=5 เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 300 
พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดที่ต่ าที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.074 เมื่อใช้ Training Data : Test Data เป็น 
90:10 ที่ k=5 และ k=9 และเมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 500 พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดที่ต่ า
ที่สุดมีค่าเท่ากบั 0.062 เมื่อใช้ Training Data : Test Data เป็น 90:10 ที่ k=5, k=7 และk=9 

2.3 อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ และวิธีเคเนียเรสเน
เบอร์ เมื่อจ านวนขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100, 300 และ 500 ตัว สามารถแสดงดังตารางที่ 6 ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 แสดงผลของอัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ และวิธี 
เคเนียเรสเนเบอร์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา 

 
 

วิธีการจัดกลุ่ม 
ขนาดตัวอย่าง (n) 

100 300 500 
FLDF 0.129 0.144 0.156 
KNN 0.119 0.080 0.067 

เมื่อ ช่องทึบ แทน ค่าอัตราการจัดกลุ่มผิดพลาดของแต่ละขนาดตัวอย่าง 

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าเมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูล
ผิดพลาดของวิธีเคเนียเรสเนเบอร์จะมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่วิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน และเม่ือพิจารณาแต่ละขนาดตัวอย่างของทั้ง 2 วิธี พบว่าวิธีเคเนียเรสเนเบอร์สามารถจัดกลุ่ม
ข้อมูลได้ดีกว่าวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ในทุกขนาดตัวอย่าง 
 
อภิปรายผล  
 จากการเปรียบเทียบอัตราความผิดพลาดของวิธีการจัดกลุ่มด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ 
และวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุของในแต่ละสถานการณ์ภายใต้
ขอบเขตของการศึกษา จะเห็นได้ว่าเมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากข้ึน วิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์จะได้ค่า
อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดต่ ากว่าวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ เพราะวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์จะ
เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น แต่การจัดกลุ่มด้วยวิธีเคเนียเรสเนเบอร์เป็นการจัด
กลุ่มแบบนอนพาราเมตริก ซึ่งวิธีเคเนียเรสเนเบอร์จะไม่สนใจว่าประชากรจะมีการแจกแจงแบบใดเลย 
เมื่อท าการจัดกลุ่มจะพิจารณาที่ขนาดตัวอย่าง และแต่ระดับของอัตราส่วนของข้อมูลระหว่าง Training 
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Data: Test Data ดังนั้นเมื่อขนาดตัวอย่างข้อมูลเพ่ิมมากขึ้นอัตราความผิดพลาดของการจัดกลุ่มจะมี
ค่าที่น้อยลง และเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา จะเห็นได้ว่าเมื่อขนาด
ตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น วิธีเคเนียเรสเนเบอร์จะได้ค่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดต่ ากว่าวิธีการจัด
กลุ่มแบบฟิชเชอร์ เมื่อท าการจัดกลุ่มจะพิจารณาที่ขนาดตัวอย่าง และแต่ระดับของอัตราส่วนของ
ข้อมูลระหว่าง Training Data: Test Data ดังนั้นเมื่อ Training Data เพ่ิมขึ้นอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิด
ผลาดของการจัดกลุ่มจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชชฎา วันดีและคณะ 
(2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลการเลือกอาชีพของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีหลังส าเร็จการศึกษาโดยในงานวิจัยนี้ไดใช้ชุดข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และ
ข้อมูลระเบียนประวัติของนิสิตระดับปริญญาตรีหลังส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างป พ.ศ. 2550-2554 จ านวน 12 คุณลักษณะ และ 2,515 ระเบียน 
ซึ่งไดน าเทคนิคแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจโครงข่ายประสาทเทียม และการเรียนรู แบบเบยมาท าการ
เปรียบเทียบ และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย กิติวงษ์ประทีป (2556) และสุภวร
รณ มานะการ (2549) อีกด้วย ในกรณีที่ขนาดตัวอย่างเพ่ิมขึ้น จะท าให้อัตราการจัดกลุ่มข้อมูล
ผิดพลาดของการจัดกลุ่มมีแนวโน้มที่ลดลง 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผู้วิจัยไดส้รุปผลการวิจัย โดยจ าแนกตามการแจกแจงของข้อมูลดังนี้ 
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ 

กรณีจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ เมื่อก าหนดขนาดตัวอย่างคงที่ 
พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาด มีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนของข้อมูลใน  Training Data เพ่ิม
มากขึ้น และเมื่อก าหนดอัตราส่วนของข้อมูลระหว่าง Training Data: Test Data คงที่ พบว่าอัตราการ
จัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากข้ึน  
 กรณีจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ เมื่อก าหนดขนาดตัวอย่างและค่า k คงที่ 
พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนของข้อมูล Training Data เพ่ิมมากขึ้น 
และเม่ือก าหนดอัตราส่วนของข้อมูลระหว่าง Training Data: Test Data และค่า k คงที่ พบว่าอัตราการ
จัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างมากข้ึน  
 เปรียบเทียบอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์และวิธีเคเนีย
เรสเนเบอร์ เมื่อพิจารณาจากภายใต้ขอบเขตของการศึกษาแต่ละขนาดตัวอย่าง และแต่ละระดับของ
อัตราส่วนของข้อมูลระหว่าง Training Data: Test Data จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ให้อัตรา
การจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดต่ ากว่าวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ 
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ข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา 

 กรณีจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ เมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดใหญ่ 
พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเมื่ออัตราส่วนของข้อมูลใน Training Data เพ่ิม
มากขึ้น และเมื่อขนาดตัวอย่างเล็กลงจะท าให้อัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดจะมีแนวโน้มที่ ลดลง 
เมื่อก าหนดอัตราส่วนของข้อมูลระหว่าง Training Data: Test Data คงที่ พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูล
ผิดพลาดมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น 
 กรณีจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ เมื่อก าหนดขนาดตัวอย่างและค่า k คงที่ 
พบว่าอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนของข้อมูล Training Data เพ่ิมมาก
ขึ้น และเมื่อก าหนดอัตราส่วนของข้อมูลระหว่าง Training Data: Test Data และค่า k คงที่ พบว่าอัตรา
การจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดมีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น  

เปรียบเทียบอัตราการจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์และวิธีเคเนีย
เรสเนเบอร์ เมื่อพิจารณาจากภายใต้ขอบเขตของการศึกษาแต่ละขนาดตัวอย่าง และแต่ละระดับของ
อัตราส่วนของข้อมูลระหว่าง Training Data: Test Data จะเห็นได้ว่าวิธีของเคเนียเรสเนเบอร์ให้อัตรา
การจัดกลุ่มข้อมูลผิดพลาดต่ ากว่าวิธีการจัดกลุ่มแบบฟิชเชอร์ในทุกกรณี 
 

ข้อเสนอแนะ 

  ผลของการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 
   1. เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การจัดกลุ่มในกรณีท่ีข้อมูลมีการแจกแจงลักษณะอ่ืนๆ  
    2. เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม เมื่อตัวแปรเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

    3. เป็นแนวทางในการศึกษาการจัดกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่ม 

    4. เป็นแนวทางในการศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มแบบอ่ืน ๆ 
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แอนิเมชัน 2 มิติ การ์ตูนสอนธรรม (การถือศีลอด) 
2D Animation Moralistic Cartoon (Fasting) 

ฮีรมาน สาวานิ1 รุสลีซา บินนาปี2 คมกฤช เจริญ3 และเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์4 

บทคัดย่อ 
 

ในสังคมปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน จึงมีความแตกต่างในเรื่องของหลักค าสอน
และหลักปฏิบัติทางศาสนา ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีความส าคัญต่อผู้คนในการด าเนินชีวิต 
โดยเฉพาะชาวมุสลิม “มุสลิม” หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และนับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ 
องค์อัลลอฮฺ  ศาสนาอิสลามมีหลักปฏิบัติ 5 ประการ คือ การปฏิญาณตนการละหมาดการถือศีลอด
การบริจาคซะกาตและการประกอบพิธีฮัจญ์ทางผู้วิจัยได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง การถือศีลอดของ
ศาสนาอิสลาม จึงได้สร้างแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการ์ตูนสอนธรรม (การถือศีลอด) ขึ้นมาเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและพ่ีน้องต่างศาสนา  ได้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญทางศาสนา
อิสลาม  ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดจ้ัดท าตัวละคร ฉาก และภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมทางด้านมัลติมีเดีย 
ในการสร้างงานแอนิเมชัน และใช้โปรแกรมช่วยทางด้านการจัดการเสียงต่าง ๆ ภายในเรื่องราวอีกด้วย 
 
ค้าส้าคัญ : แอนิเมชัน,ศาสนาอิสลาม,มุสลิมการถือศีลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2 นักศกึษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เบอร์โทรศัพท์ +6674-336-949  
3  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
4 อาจารย์ ดร. ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1155 
 

Abstract 

 

2D Animation Moralish Cartoon (Fasting).There are a variety of religions today 
that are quite different in their beliefs and prachces. Islamic religion is a monotheistic 
and a person who follows the religion of Islam called "Muslim". Muslims believe that 
god (Allah) is one and imcomparable including the purpose of existence is to 
workshop God. Isalamic religions concepts and prachces  include the five pillars of 
Islam (five Isalamicprachces) which are teshmony (the basic creed of Islam). In this 
study, the researcher focus on the fashing during Ramadhan leading to produce 2D 
animation moralishc cartoon for Muslims and other people. The moralishccartoon 
provide the characters, scene and motion by multimedia programs management for 
this production. 

Keywords : animation, islamic religion, muslim ,moralishc 

 
บทน้า 

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่มีผู้คนเคารพนับถือเป็นจ านวนมาก ซึ่งพระเจ้าของศาสนา
อิสลามคือ พระองค์อัลลอฮ์ อีกทั้งยังมีท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดา ท าหน้าที่เป็นผู้น าในการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามค าสอนของพระเจ้า รวมทั้งเผยแพร่ศาสนาอิสลามแก่ชาวมุสลิมทั่วโลก ซึ่งแนวการ
ปฏิบัติตนของชาวมุสลิมทั่วโลกจะยึดถือคัมภีร์อัล-กรุอานเป็นค าสอน คัมภีร์นี้ถือว่าเป็นวจนะของ
พระองค์อัลลอฮ์ที่ได้ประทานแก่มวลมนุษย์ผ่านทางท่านศาสดานบีมูฮัมมัด ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติ
ศาสนกิจอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้  

1. การปฏิญาณตน เป็นการประกาศตนยอมรับด้วยความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจว่า 
พระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวเท่านั้น และยอมรับว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระเจ้า  

2. การละหมาด เป็นการนมัสการพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยปฏิบัติวันละ 5 
เวลา 

3. การถือศีลอด เป็นการงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเป็นเวลา 1 เดือนตามก าหนด ซึ่งจะมีในเดือน 9 เรียกว่า เดือน
รอมฏอน การถือศีลอดนี้เป็นการฝึกฝนร่างกาย และจิตใจให้มีความอดทน 
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4. การบริจาคซะกาต เป็นการบริจาคทรัพย์หรือให้ทานแก่คนที่เหมาะสมตามที่ศาสนา
ก าหนด เช่น เด็กก าพร้า คนที่ขัดสน เพ่ือเป็นการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดลดความเห็นแก่ตัวลง และ
เป็นการลดช่องว่างในสังคม 

5. การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นการเดินทางไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ชาวมุสลิมระลึกถึงพระเจ้าและได้พบปะพ่ีน้องมุสลิมจาก
ทั่วโลก 

การถือศีลอด หมายถึง การระงับการกิน การดื่ม การเสพสุขทางเพศ ตั้งแต่แสงอรุณขึ้น
จนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าตลอดทั้งเดือนรอมฎอนของทุกปี ซึ่งอาจจะมีระยะเวลา 29-30 วัน 
โดยมีสิ่งที่สุนัตให้ปฏิบัติในการถือศีลอด ดังนี้  

1. สุนัตให้ผู้ที่ถือศีลอดรับประทานซาฮูร(อาหารก่อนขึ้นแสงรุ่งอรุณ)  
2. สุนัตให้ผู้ที่ถือศีลอดงดเว้นจากการกินตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่ง

เป็นเวลาของการละศีลอดโดยให้เริ่มกินผลอินทผาลัม 
3. สุนัตให้ละหมาดตราแวะห์ในค่ าคืนของเดือนรอมาฎอนหลังจากละหมาดอีซา โดยมี

เจตนาปฏิบัติเพ่ือเป็นการเคารพภักดีต่อพระเจ้า การถือศีลอดท าให้มุสลิมได้รู้จักจ ากัดควบคุมตัวเอง
ในการรับประทานอาหาร ไม่ให้รับประทานอาหารอ่ิมจนเกินขนาดตามความต้องการของปาก ได้ลิ้ม
รสความหิวโหย เพ่ือจะได้พิเคราะห์ดูสภาพของคนยากจนขัดสนว่าขณะที่มีความหิวกระหายจะมี
สภาพเช่นไร และทบทวนดูว่ามีจิตเมตตา มีความสงสาร มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมากน้อยเพียงใด  

 งานวิจัยนี้ต้องการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในเรื่องการถือ
ศีลอด เพ่ือให้ผู้ชมได้รับสาระความรู้ ความเข้าใจ และความเพลิดเพลิน จึงน าความรู้เกี่ยวกับด้าน
มัลติมีเดียในรูปแบบของแอนิเมชัน 2 มิติ มาจัดท า เรื่องการ์ตูนสอนธรรม (การถือศีลอด) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

     เพ่ือพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติการ์ตูนสอนธรรม (การถือศีลอด) ให้กับเยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ผ่านทางเว็บไซต์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้ต้องการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในเรื่องการถือศีลอด 
เพ่ือให้ผู้ชมทั่วไปได้รับสาระความรู้ ความเข้าใจ และความเพลิดเพลิน ทางผู้จัดท าจึงน าความรู้
เกี่ยวกับด้านมัลติมีเดียในรูปแบบของแอนิเมชัน 2 มิติ มาจัดท า เรื่องการ์ตูนสอนธรรม เรื่อง การถือ
ศีลอด 
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1) แบบร่างตัวละคร งานวิจัยนี้ได้ออกแบบร่างของตัวละครที่ใช้ในการท าแอนิเมชัน
ทัง้หมดจ านวน 9 ตัวละคร ได้แก่ ยาย พ่ีดา อามาน อาลี มีม่ี นานา ซาลิฟ ครู และโต๊ะอีหม่าม 

1. ยาย: เป็นยายของอามาน 

 

 
 

ภาพที ่1 แบบร่างตัวละครที่ 1 

 

2. พี่ดา: เป็นพี่สาวอามาน 
 

 
 

ภาพที ่2 แบบร่างตัวละครที่ 2 
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3. อามาน 
 

 
 

ภาพที่ 3 แบบร่างตัวละครที่ 3 

 

4. อาลี  
 

 
 

ภาพที ่4 แบบร่างตัวละครที่ 4 
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5. มีม่ี  
 

 
 

ภาพที ่5 แบบร่างตัวละครที่ 5 

 

6. นานา  
 

 
 

ภาพที่ 6 แบบร่างตัวละครที่ 6 
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7. ซารีฟ 
 

 
 

ภาพที ่7 แบบร่างตัวละครที่ 7 

 

8. ครู  
 

 
 

ภาพที่ 8 แบบร่างตัวละครที่ 8 
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9. โตะ๊อิหม่าม 
 

 
 

ภาพที ่9แบบร่างตัวละครที่ 9 

2) บีทบอร์ด (beat board) งานวิจัยนี้ได้ก าหนดโครงเรื่องโดยการใช้การขยายแนวคิด ด้วย
การบอกสถานการณ์บางอย่าง หรือเรื่องอย่างย่อๆ ซึ่งใช้โครงสร้างแบบ 3 องค์ (tree-act-structure) 
ได้แก่ ส่วนการเปิดเรื่อง ส่วนการด าเนินเรื่อง และส่วนของการปิดเรื่อง (ดนัย ม่วงแก้ว, 2552, น. 46) 
ดังตารางที ่1 

ตารางที ่1 บีทบอร์ด 

โครงเร่ือง ค้าอธิบาย 

 

ณ หมู่บ้านแสนสุขที่เต็มไปด้วยความรัก และการ
แบ่งปันซึ่งกันและกัน.. 
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วันหน่ึง อามาน และเพื่อน ๆ เล่นซ่อนแอบกัน 

 

ถึงเวลาอามาน ทุกคนต่างพากันกลับบ้าน 

 

 

พรุ่งนี้ถือศีลอด...ยายอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการถือ
ศีลอดให้อามานฟัง 
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อามานนอนตั้งแต่หัวค่ า  เพื่อท่ีจะตื่นรับประทาน
อาหารซาโฮร (อาหารก่อนรุ่งอรณุ) 

 

ถึงเวลาอาซานอีซา ครอบครัวของอามานไป
ละหมาดตรอวียะห์ที่มสัยดิ 

 

ท าพิธีกรรมละหมาดอีซา และตราแวะห์ในเดือน
รอมาฏอน 
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อามานไปโรงเรยีน 

 

วันสุดท้ายของการถือศีลอด อามานตั้งหน้าตั้งตา
รอดูประกาศจากโทรทัศน ์

 

 

สุขสันต์วันรายอ ทุกคนก็ไปเยี่ยมญาติๆพร้อมกัน
อย่างมีความสุข 

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้จัดท าขึ้นโดยมีความยาวของเนื้อหา 10 นาที 55 วินาที ประกอบด้วยตัวละคร
จ านวน 9 ตัวละคร ฉากประกอบที่ใช้จ านวน 15 ฉาก พร้อมเสียงประกอบ และมีมุมกล้องในการ
น าเสนอได้แก่ zoom tilt และ pan อีกทั้งยังใช้เทคนิคการสร้างแอนิเมชันตามกฎพ้ืนฐานทั้ง 8 กฎ 
ได้แก่ การกระดอน การสะบัด การเดินและวิ่ง น้ าหนัก การสะดุ้ง การสนทนา การเดินของสัตว์สี่เท้า 
การท าเทคนิคของธรรมชาติ (สุรพงษ์ เวชสุวรรณมณี, 2550, น.127) 
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1) สตอรี่บอร์ด (story board) 
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สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ท าการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (การถือศีลอด) 

ผ่านทางเว็บไซต์ยูทูป(http://youtu.be/5L7eU4HlgQE)เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปไดม้ีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา และศาสกิจของศาสนาอิสลามได้มากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยขั้นต่อไปจะน าเสนอแอนิเมชันที่เกี่ยวช้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม  2 
หลักการใหญ่ ได้แก่ หลักการศรัทธา หรือรูกนอีมานและหลักการปฏิบัติ เรียกว่า รูกนอิสลาม 
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ผลของตัวท้าละลายต่อการสกัดสารและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารของ

ชุมเห็ดเทศ 

Effect of extraction solvents and inhibit food pathogenic bacteria 

activitie from Senna alata (L.) Roxb                   

อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน1 สุนีย์ แวมะ2 สุไบดะ สะมะ3 และนูรีดา ซีเด๊ะ3 

 
บทคัดย่อ 

 
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารของสารสกัดจากล าต้น

และก่ิงของชุมเห็ดเทศด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ 4 ชนิด คือ เฮกเซน   ไดคลอโรมีเทน  อะซิโตน  และ 
เมทานอล โดยน าล าต้นและก่ิงชุมเห็ดเทศตากให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง แล้วตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แช่ในตัวท า 
ละลายเฮกเซน  ไดคลอโรมีเทน  อะซิโตน  และเมทานอลตามล าดับ แล้วกรองและระเหยตัวท า
ละลายออกโดยเครื่องระเหยสุญญากาศ  จะได้สารสกัดหยาบจากล าต้นเท่ากับ 1.829, 1.112, 2.112 
และ 2.556 กรัม ตามล าดับ และสารสกัดหยาบจากกิ่งชุมเห็ดเทศเท่ากับ 1.487, 1.830, 2.102 และ 
2.565 กรัม ตามล าดับ น าสารสกัดหยาบที่ได้จากล าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศศึกษาความสามารถในการ
แยกสารด้วยเทคนิค TLC พบว่า สารสกัดจากล าต้นและก่ิงชุมเห็ดเทศที่สกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตน 
สามารถแยกสารได้ดีที่สุด  จากนั้นน าสารสกัดจากล าต้นและกิ่งที่สกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตนไป
ศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมี พบว่าสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ เทอร์พีนอยด์ฟลาโวนอยด์  
ซาโปนิน และแทนนิน  และทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ได้แก่ Staphylococcus 
aureus, Bacillus cereus และ Escherichia coli  ด้วยวิธี disc diffusion test พบว่าสารสกัดจาก
ล าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศสามารถเกิดการยับยั้ง S. aureus  ได้ โดยมีบริเวณยับยั้งเท่ากับ 21±1.00 
และ 23±1.00 มิลลิเมตร ตามล าดับ ส่วน B. cereus  และ E. coli ไม่สามารถยับยั้งได้ 
 
ค้าส้าคัญ : ชุมเห็ดเทศ  สารสกัด  พฤกษเคมี  แบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 
 
1  อาจารย์ ประจ าคณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 เบอร์โทรศัพท์ +6689-200-9250 อีเมล ์Aeesoh.b@yru.ac.th 
2  นักวิทยาศาสตร์ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
3  นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาเคมี คณะวิทยาสาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
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Abstract 
 
        Crude extracts from stem and branch of Senna alata (L.) Roxb. (S. alata) 
eluting with four different solvents: hexane, dichloromethane, acetone and 
methanol. Stem to dry out and soak off  crude extracts in four  solvent were 1.829, 
1.112, 2.112 and 2.556 g and branch were 1.487, 1.830, 2.102 and 2.565 g 
respectively. The  crude  extracts  from acetone was the best solvent to separate 
with TLC test. to study phytochemical  of extract from  stem  and branch. The result 
shows  terpenoids, flavonoids,  saponins and  tannin. Crude  extracts from stem and 
branch were tested against Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, and Escherichia 
coli using paper disc  diffusion method. These  extracts from stem and branch could  
inhibit the growth of S. aureus with gave the inhibition zone of extracts 21.0±1.00 
and 23.0±1.00 millimeter, respectively. The crude extracts could not against B. cereus  
and E. coli. 
 
Keywords : Senna alata (L.) Roxb, extract, phytochemical, food pathogenic bacteria 

 
บทน้า 
 พืชสมุนไพรมีความส าคัญกับประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้มีการน าพืช
สมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรค อาหาร ตลอดจนเป็นเครื่องส าอาง การใช้สมุนไพรนอกจากได้ผลดีทั้ง
ทางตรงแล้วยังให้ประโยชน์ทางอ้อมกับสุขภาพร่างกายด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง เพ่ิมภูมิคุ้มกัน และช่วยลดอันตรายจากผลข้างเคียงของการใช้ยาแผนปัจจุบัน                
(จารวี  สุขประเสริฐ, 2547)  ชุมเห็ดเทศเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้อย่างแพร่หลาย ใช้ใบแห้งชงกินเป็น             
ยาระบาย นอกจากนี้ใบและดอกชุมเห็ดเทศมีสารพวกแอนทราควิโนน มีฤทธิ์ไปกระตุ้นล าไส้ใหญ่ให้
บีบตัว ส่งผลท าให้เกิดการขับถ่าย (นุชนาฏ กิจเจริญ, 2549) ในขณะเดียวกันใบชุมเห็ดเทศก็มีสาร 
เทนนิน ซึ่งมีฤทธิ์สมานธาตุในตัว จึงนับว่าเป็นยาถ่ายที่ดี และไม่เป็นอันตรายแม้จะได้รับขนาดสูง
เกินไป  สารสกัดของใบชุมเห็ดเทศแสดงฤทธิ์แก้ปวดได้ มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย มีฤทธิ์ต่อ
ล าไส้เล็ก มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ต้านอักเสบ (วันทนี สว่างอารมณ์ และ พาฝัน จันทร์เล็ก, 2555) 
นอกจากนี้แล้วยังมีสรรพคุณที่ส าคัญอีกอย่างของชุมเห็ดเทศคือการใช้เป็นยารักษากลากเกลื้อน   
และมีฤทธิ์ในการรักษาโรคผิวหนังในวัว การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศในการ
รักษาโรคกลากเกลื้อน ผลจากการรักษาผู้ป่วยโรคเกลื้อน 10 ราย และโรคกลาก 30 ราย พบว่า ครีม
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สารสกัดชุมเห็ดเทศ 20% สามารถรักษาได้ทั้งโรคกลากและโรคเกลื้อน จากการศึกษาประสิทธิผลของ
สารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศในการรักษาโรคเกลื้อน พบว่าสารสกัดจากใบแก่สดที่ความเข้มข้นมากกว่า 
70% ให้ผลดีในการรักษาโรคเกลื้อนที่เกิดอาการติดเชื้อและสามารถป้องกันการกลับมาเป็นใหม่ได้
นานถึง 1 ปี ในกรณีที่ต้องการให้หายขาดจะต้องให้สารสกัดทุก ๆ 4 เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา              
3 ป ีหลังจากการรักษาครั้งแรกได้ผลดี และสารสกัดดังกล่าวไม่ท าให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางผิวหนัง (จิราภรณ์  บุราคร และ เรือนแก้ว  ประพฤต,ิ 2555)                    
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีและศึกษาฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียในอาหารของสารสกัดจากล าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศเพ่ือเป็นการลดการใช้ยาสังเคราะห์และ
เป็นการกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นหันมาใช้ยาสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์  
ขยายพันธุ์ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงคุณค่าของชุมเห็ดเทศต่อไป  

 
วิธีการวิจัย 

1) การเตรียมตัวอย่างพืช 
น าล าต้นและกิ่งของชุมเห็ดเทศผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือซอยจน

ละเอียด ชั่งน้ าหนักชุมเห็ดเทศส่วนล าต้น 300 กรัม และส่วนกิ่ง 200 กรัม 
2) การสกัดสาร 

2.1 ล้าต้นชุมเห็ดเทศ  
น าล าต้นชุมเห็ดเทศ 300 กรัม แช่ด้วยตัวท าละลาย 100% เฮกเซนปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร  

ปิดด้วยกระดาษฟรอยล์และพาราฟินให้สนิท ตั้งไว้ในที่มืดประมาณ 4-5 วัน น าสารสกัดที่ได้กรองด้วย
กระดาษกรองเบอร์ 4 เพ่ือแยกส่วนสกัดหยาบและกากออกจากกัน น าส่วนสกัดหยาบมากลั่นแยกตัว
ท าละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary  evaporator) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จะได้
ส่วนสกัดหยาบ (crude mixture) ปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อท าการทดสอบองค์ประกอบทางเคมี
และการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร จากนั้นน ากากที่ได้จากการแช่ด้วยเฮกเซนข้างต้นมาแช่ลงใน
ตัวท าละลาย 95% ไดคลอโรมีเทน แล้วน ามาแยกกากออกจากส่วนสกัด และน ากากมาแช่ใน              
100% อะซิโตนและ 100% เมทานอลตามล าดับ (Charoenwattana, 2007) 

  2.2 กิ่งชุมเห็ดเทศ 
น ากิ่งชุมเห็ดเทศ 200 กรัม แช่ด้วยตัวท าละลาย 100% เฮกเซนปริมาตร 800 มิลลิลิตร   

ปิดด้วยกระดาษฟรอยล์และพาราฟินให้สนิท ตั้งไว้ในที่มืดประมาณ 3 วัน น าสารสกัดที่ได้กรองด้วย
กระดาษกรองเบอร์ 4 เพ่ือแยกส่วนสกัดหยาบและกากออกจากกัน น าส่วนสกัดหยาบมากลั่นแยกตัว
ท าละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary  evaporator) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จะได้
ส่วนสกัดหยาบ ปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเพ่ือท าการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีและการยับยั้ง
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แบคทีเรียก่อโรคในอาหาร จากนั้นน ากากที่ได้จากการแช่ด้วยเฮกเซนข้างต้นมาแช่ลงในตัวท าละลาย
95% ไดคลอโรมีเทน แล้วน ามาแยกกากออกจากส่วนสกัด และน ากากมาแช่ใน 100% อะซิโตนและ
100% เมทานอลตามล าดับ (Charoenwattana, 2007) 

3) การวิเคราะห์สารสกัดด้วยวิธีโครมาโทกราฟี 
น าแผ่น TLC Aluminium sheet มาตัดเป็นแผ่นเล็ก ๆ ขนาด 6.5x2.5 เซนติแมตร  จากนั้น

น าสารสกัดหยาบจุดลงบนแผ่น TLC แล้วแช่ในตัวท าละลายเฮกเซน น าแผ่น TLC มาส่องดูด้วยรังสียูวี 
แล้วท าซ้ าโดยเปลี่ยนตัวท าละลายเป็นตัวท าละลายผสม  5%, 10%, 15% และ 20% ของไดคลอโร
มีเทนในเฮกเซน บันทึกผลการทดสอบ 

4) ตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น 
ตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดส่วนอะซิโตน 5 กลุ่ม ได้แก่ แอนทราควิโนน เทอร์

พีนอยด์  ฟลาโวนอยด์  ซาโปนิน  และแทนนิน (กรวินท์วิชญ์ บุญุบิสุทธินันท์ และคณะ, 2556) 
4.1 การตรวจสอบแอนทราควิโนน 
     ชั่งสารสัด 0.2 กรัม เติม 10%H2SO4 10 มิลลิลิตร น าไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า (Water 

bath) เป็นเวลา 5 นาที น ามากรอง แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง  สกัดด้วย
คลอโรฟอร์ม  เติม 10% NH3 2-3 หยด สังเกตสีชมพูแดงท่ีเกิดข้ึนแสดงว่าพบแอนทราควิโนน 

4.2 การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์  
     ใช้วิธีการทดสอบด้วยซาลโควสกี (Salkowski test) โดยชั่งสารสกัด 0.2 กรัม  สกัดด้วย

ปิโตรเลียมอีเทอร์ครั้งละ 3-5 มิลลิลิตร จ านวน 3 ครั้ง เติมคลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร เขย่าแล้วค่อย ๆ 
เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น ถ้าเกิดสีน้ าตาลแดงตรงรอยต่อของสารละลาย แสดงว่าพบเทอร์พีนอยด์ 

4.3 การตรวจสอบฟวาโวนอยด์ 
     ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายสารสกัดด้วยสารละลาย 50% เอทานอล 3 มิลลิลิตร ใส่

ลวดแมกนีเซียมชิ้นเล็ก ๆ 2-3 ชิ้น น าไปต้ม แล้วหยดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ถ้าแสดงเป็นสีเหลือง 
ส้ม หรือแดง แสดงว่าพบฟลาโวนอยด์ 

4.4 การตรวจสอบซาโปนิน 
     ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร น าไปต้มให้เดือดแล้วกรอง น าของเหลวที่

กรองได้น ามาเติมน้ ากลั่น 2-3 มิลลิลิตร เขย่าอย่างแรง หากมีฟองเกิดขึ้นแสดงว่าพบซาโปนิน 
4.5 การตรวจสอบเทนนิน 

          ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร น าไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า น ามากรอง น า
สารที่กรองได้หยดสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) 2-3 หยด หากปรากฏสีเขียวด าหรือน้ าเงินด า
แสดงว่าพบแทนนิน 
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5) การทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 
แบคทีเรียก่อโรคในอาหารที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ Staphylococcus aureus,                

Bacillus cereus และ Escherichia coli  โดยเลี้ยงในอาหารเหลว Nutrient broth (NB) แล้วน ามา
เจือจางให้ได้ความเข้มข้นที่ 106 CFU/ml จากนั้นมา swab บนผิวหน้าอาหารแข็ง Nutrient Agar 
และทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารโดยวิธี Disc diffusion test (ใช้กระดาษกรองเบอร์ 
1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) หยดสารสกัดที่ต้องการทดสอบ 40 ul 
(Waema, Maneesri, & Masniyom, 2009) น าจานเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง โดยท าการทดสอบจ านวน 3 ซ้ า  บันทึกผลการยับยั้งโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เกิดบริเวณวง
ใส (Clear zone) รอบแผ่นทดสอบ (Santos & Marquina, 2004)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1) ผลการสกัดสารทดสอบเบื้องต้นจากล้าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศ 
     จากการสกัดสารเบื้องต้นจากล าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศโดยน ามาแช่ในตัวท าละลาย

อินทรีย์ คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน และเมทานอล ตามล าดับ จะได้สารสกัดหยาบซึ่งมี
ลักษณะทางกายภาพเป็นของเหลวเหนียวข้นสีเขียว และสีเขียวเข้ม โดยสารสกัดจากล าต้นชุมเห็ดเทศ
จะให้น้ าหนักมากที่สุดเมื่อสกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอล โดยจะให้น้ าหนักเท่ากับ 2.556 กรัม            
และส่วนของกิ่งชุมเห็ดเทศจะมีน้ าหนักของสารสกัดมากที่สุดเมื่อสกัดด้วยเมทานอล โดยจะมีน้ าหนัก
เท่ากับ 2.565 กรัม แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและน้ าหนักของสารสกัดชุมเห็ดเทศ 
 

ตัวอย่างพืช ตัวท้าละลาย ลักษณะทางกายภาพ น้้าหนัก (g) 
ล าต้นชุมเห็ดเทศ เฮกเซน ของเหลวเหนียวข้นสีเขียว 1.829 

ไดคลอโรมีเทน ของเหลวเหนียวข้นสีเขียว 1.112 
อะซิโตน ของเหลวเหนียวข้นสีเขียวเข้ม 2.112 
เมทานอล ของเหลวเหนียวข้นสีเขียวเข้ม 2.556 

กิ่งชุมเห็ดเทศ เฮกเซน ของเหลวเหนียวข้นสีเขียวเข้ม 1.487 
ไดคลอโรมีเทน ของเหลวเหนียวข้นสีเขียวเข้ม 1.830 
อะซิโตน ของเหลวเหนียวข้นสีเขียวเข้ม 2.102 
เมทานอล ของเหลวเหนียวข้นสีเขียวเข้ม 2.565 
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 จากการวิเคราะห์สารสกัดด้วยวิธี TLC พบว่าสารสกัดจากล าต้นชุมเห็ดเทศที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายอะซิโตนสามารถแยกได้ดีที่สุดในระบบ 10% ไดคลอโรมีเทนในเฮกเซน ส่วนกิ่งชุมเห็ดเทศ
สามารถแยกได้ดีที่สุดในระบบ 20% ไดคลอโรมีเทนในเฮกเซน จากนั้นน าสารสกัดจากล าต้นและกิ่ง
ชุมเห็ดเทศมาศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมี 

2) การตรวจสอบหากลุ่มสารส้าคัญในล้าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศ 
     การทดสอบหาสารส าคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่ แอนทราควิโนน  เทอร์พีนอยด์  ฟลาโวนอยด์  

ซาโปนิน  และแทนนิน ในส่วนของล าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศ พบว่า สารสกัดจากส่วนล าต้นและกิ่ง
ชุมเห็ดเทศ มีสาระส าคัญ 4 กลุ่ม คือ เทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์  ซาโปนิน และเทนนิน ไม่พบแอน 
ทราควิโนน (ตารางที่ 2)   

 

ตารางท่ี 2 องคป์ระกอบของสารพฤกษเคมเีบื้องต้นของสารสกัดล าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศ 
 

สารพฤกษเคมี ผลการทดสอบ 
ล้าต้นชุมเห็ดเทศ กิ่งชุมเห็ดเทศ 

แอนทราควิโนน - - 
เทอร์พีนอยด์ + + 
ฟลาโวนอยด์ + + 
ซาโปนิน + + 
แทนนิน + + 
หมายเหตุ : -  หมายถึง ไม่พบ 
         +  หมายถึง พบ 
3) ผลการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 
    การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ได้แก่ S. aureus, B. cereus และ             

E. coli ของสารสกัดจากล าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศที่สกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตนด้วยวิธี disc 
diffusion method พบว่าสารสกัดจากล าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ   
S. aureus ได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งเท่ากับ 21±1.00 และ 23±1.00 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3) ส่วน B. cereus และ E. coli ไม่สามารถเกิดการยับยั้งได้ โดยจะมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางวงใสเท่ากับแผ่นทดสอบ ดังภาพที่ 1, 2 และ 3  
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ตารางท่ี 3 การยับยั้งการเจริญเติบโตแบคทีเรียก่อโรคในอาหารของสารสกัดจากล าต้นและกิ่งชุมเห็ดเทศ 
 

แบคทีเรีย เส้นผ่านศูนย์กลางวงใส (clear zone) ของการยับย้ัง (มิลลิเมตร) 
สารสกัดจากล้าต้น สารสกัดจากกิ่ง 

S. aureus 21 ± 1.00 23 ± 1.00 
B. cereus 6 ± 0.00 6 ± 0.00 

E. coli 6 ± 0.00 6 ± 0.00 
 

หมายเหตุ : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กกลางของแผ่นยับยั้งเท่ากับ 6 มิลลิเมตร 

 

                                                                 
 

 
                                                                
 

 

   
 

ภาพที่ 1 การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารชนิด S. aureus ของสารสกัดส่วนล าต้น (A) และก่ิง (B) 

เทียบกับอะซิโตน (C)  

    

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารชนิด B. cereus ของสารสกัดส่วนล าต้น (A) และก่ิง (B)  

เทียบกับอะซิโตน (C)  

B C A 
C 

A C C B A B C 
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ภาพที่ 3 การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารชนิด E. coli ของสารสกัดส่วนล าต้น (A) และกิ่ง (B) 

เทียบกับอะซิโตน (C)  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาการสกัดหยาบเบื้องต้นโดยน าส่วนของล าต้นและกิ่งของชุเห็ดเทศมาสกัด

ด้วยเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน และเมทานอล พบว่าตัวท าละลายที่สามารถสกัดสารได้ปริมาณ

มากที่สุด คือ เมทานอล โดยส่วนของล าต้นและกิ่งของชุมเห็ดเทศจะมีน้ าหนักเท่ากับ 2.556 และ 

2.565 กรัม ตามล าดับ  ลักษณะทางกายภาพของของสารสกัดจะมีลักษณะเป็นของเหลวเหนียวข้น สี

เขียวและสีเขียวเข้ม  มีสารพฤกษเคมีเบื้องต้น 4 ชนิด คือ กลุ่มเทอร์พีนอยด์  ฟลาโวนอย์  ซาโบนิน  

และ แทนนิน  และพบว่า สารสกัดจากส่วนล าต้นและกิ่งของชุมเห็ดเทศสามารถยับยั้ง S. aureus ได้ 

มีบริเวณการยับยั้งเท่ากับ 21±1.00 และ 23±1.00 มิลลิเมตร ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการท างานวิจัยในขั้นต่อไปต้องท าการศึกษาส่วนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมของต้นชุมเห็ดเทศ และมี

การทดสอบสารสกัดในขั้นที่สูงขึ้นไป และน าสารสกัดที่ได้ประยุกต์ใช้ในการทดสอบการยับยั้ง

แบคทีเรียก่อโรคในอาหารในตัวอย่างอาหารจริง 
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B C A C 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 

ในอ้าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา 

The Significant Influence Factors Performance on the Public Health 
Officer in the Terrorist Area of Tambon Health Promoting Hospital, 

Songkhla Province 
 

รัตติภรณ์ บุญทัศน์1 คันธมาทน์  กาญจนภูมิ2 และนิรชร  ชตูิพัฒนะ3 
บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา และเพ่ือศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
อ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ไม่สงบของจังหวัด
สงขลา จ านวน 158 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square และ 
Multiple Regression Analysis 

ผลการศึกษา พบว่า ระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
อ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก และ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ แต่ปัจจัยด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา 
 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนมีอิทธิพลในเชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 มีอิทธิพลในเชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 และมีอิทธิพลในเชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของส านักงาน 
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สาธารณสุขจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ค้าส้าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, เหตุการณ์ความไม่สงบ 

 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เบอร์โทรศัพท์ +6691-046-6348 
2  อาจารย์ ดร. ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
3  ดร. ประจ าส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา 

 

Abstract 

 

  The objective of this research was to study the performance and the personal 
factors of correlation, motivation performance on the public health officer in the 
terrorist area of Tambon Health Promoting, Songkhla Province. The sample of this 
research consisted in 158 individuals were chosen for being health officer and working in 
the terrorist area. The instrument used was, questionnaire created by the researcher. 
The data analyzed by mean, standardized, chi-square and multiple regression analysis. 

The result showed that the level of performance of the public health officer in 
the terrorist area of Tambon Health Promoting Hospital, Songkhla Province was average. 
Personal data by gender, religion, marital status, education and status performance had 
no relation with the practical and the standard in primary service. The education factor 
related with strategy practical in Songkhla Provincial Health Office.  

Motivation factor and supportive factors were positive influence in the main 
responsibilities with core practical in statistically significance at the 0.05 level, in standard 
primary service in statistically significance at the 0.05 level and positive influence with 
the strategy practical in Songkhla Provincial Health Office in statistically significance at 
the 0.05 level. 

 
Keywords : The Significant Influence Factors, Tambon Health Promoting Hospital, Terrorist Area 
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บทน้า 

ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขทุกระดับให้
ได้มาตรฐาน และได้ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พร้อมทั้ง เพ่ิมขีดระดับ
ความสามารถของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน จนสามารถ พ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศิริรัตน์ ทิพย์ธราดล , 2552: 1) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลซึ่งเป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีบทบาทหน้าที่ในการให้ บริการสุขภาพครอบคลุมในทุก
มิติของปัญหาสุขภาพ โดยเน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู 
ตลอดจนปฏิบัติงานเพ่ือสนองตอบนโยบายของจังหวัด สาธารณสุขระดับเขต และกระทรวงสาธารณสุข 
โดยด าเนินการให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอสะบ้าย้อย 
อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี และอ าเภอเทพาของจังหวัดสงขลา ได้กระทบต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว ท าให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเกิดความหวาดระแวง มีความเครียด และความรู้สึกไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิด
เหตุการณ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีการท าร้ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจนเสียชีวิตบนสถานี
อนามัยประจัน ต าบลประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยิ่งสร้างความ
หวาดกลัวให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นอย่างมาก (กองบรรณาธิการ วารสารโรงพยาบาล
ชุมชน, 2552: 13) และผลที่เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน
มกราคม 2547  ถึงสิงหาคม 2549 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จ านวน 22 
คน และอาสาสมัครสาธารณสุขจ านวน 31 คน (พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ, 2550: 1) 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่

ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศภูเขา ผ่านปุาทึบเส้นทางคดเคี้ยว บางพ้ืนที่เป็นถนนลูกรัง มีการคมนาคม

ไม่สะดวกและอยู่ห่างไกลจากท่ีว่าการอ าเภอหรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร 

ท าให้เสี่ยงต่อการถูกลอบท าร้ายได้ง่าย จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ 

พบว่า ร้อยละ 60 เกิดขึ้นบนถนนและทางหลวงแผ่นดิน (เครือข่ายระบบเฝูาระวังการบาดเจ็บจากความ

รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, 2553)   

  เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อการ

ให้บริการด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กล่าวคือ 
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การส่ง เสริมสุขภาพ/ปูองกันโรคลดลงเหลือร้อยละ 70 การเยี่ยมบ้านลดลงเหลือร้อยละ 60              

ด้านบริการทันตกรรมลดลงเหลือร้อยละ 50 (พงศ์เทพ สุธีวุฒิ , อมร รอดคล้าย, สุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ,               

สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2550: 145-154) ซึ่งเป็นภารกิจหลักตามนโยบายสาธารณสุขที่ต้องด าเนินการและ

จัดให้มีบริการด้านสุขภาพดังกล่าวในชุมชนในเขตความรับผิดชอบ ถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักส าคัญอย่าง

ยิ่งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ส่งผลให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขขอย้าย ภาระงานจะถูกจัดสรรใหม่ตามจ านวนของเจ้าหน้าที่ที่เหลือ เมื่อภาระงานเพ่ิมมากขึ้น

ส่งผลให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุเปูาหมายลดลง 

 แม้กระนั้นก็ตาม รายงานการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ยังคงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ ท าให้หน่วยงานมีคุณภาพมาตรฐาน (ชูชัย ศุภวงศ์ และคณะ, 2554: 166-193) แสดง
ให้เห็นว่า มีปัจจัยบางประการที่ท าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
งานวิจัยในอดีตได้ระบุว่า มีปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
และแรงจูงใจ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ศาสนา สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ลักษณะต าแหน่ง (วชิรศักดิ์ เจริญศรี, 2542 : 87–88; พิชัย ฉันทลาภ ,2546 : 75-89) 
แรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน(กชกร เอ็นราษฎร์,2547 : 37-43; รชัดาภรณ ์ สงฆ์สุวรรณ, 2549 : 
46-47) ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น การศึกษา มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสได้รับมอบหมาย ท าให้
เป็นผู้ที่มีความรู้มาปฏิบัติงานได้ค่อนข้างดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า (พิชัย  ฉันทลาภ, 2546: 75-89)  
ปัจจัยจูงใจมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ปัจจัยด้านความส าเร็จ   มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจาก พนักงานที่มีความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กรที่สูง จะมีผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานดีขึ้น จึงควรให้ความส าคัญในการสร้างความคาดหวัง
ให้กับพนักงาน (พิชัย  ฉันทลาภ, 2546: 75-89) 
 นอกจากงานวิจัยในอดีตที่สนับสนุนให้ถึงความเป็นไปได้ในการวิจัยครั้งนี้แล้ว แนวคิดทฤษฎีใน

อดีตของ Robbins (1996) และHerzberg (1993) ได้สนับสนุนเพ่ิมเติมดังนี้ Robbins (1996) ให้แนวคิดว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในองค์กร เป็นต้น เป็นตัวก าหนด

ผลงานขององค์กร ในขณะที่ทฤษฏีของ Herzberg (1993) ระบุว่า แรงจูงใจมีผลต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

มีงานวิจัยในอดตีที่เคยใช้แนวคิด/ทฤษฎี ดังกล่าวมาสนับสนุนให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ ในการวิจัยครั้งนี้ 
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(วชิรศักดิ์ เจริญศรี, 2542 : 87–88; พิชัย ฉันทลาภ, 2546 : 75-89; กชกร เอ็นราษฎร์, 2547 : 37-43; 

รัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ, 2549 : 46-47)  

  จากการการทบทวนวิจัยในอดีต พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาในพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ปกติของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (กชกร เอ็นราษฎร์ ,2547; ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ และคณะ ,2539; ณัฐวัตร 

สนหอม ,2550) ในขณะที่มีองค์ความรู้น้อยมากที่จะให้ความเข้าใจว่ามีปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ  

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
อ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอ
เหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
เปูาหมาย และให้การดูแลสุขภาพของประชาชนและตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอที่มี
เหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา 
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา 
  3.  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา 
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สมมติฐานการวิจัย 

  1.  ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล 
       1.1  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และลักษณะต าแหน่ง  มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติตามหน้าที่หลัก 
     1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และลักษณะต าแหน่ง  มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
        1.3  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และลักษณะต าแหน่ง มีอิทธิพลกับการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา 
  2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล 
       2.1  ปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลกับการปฏิบัติตามหน้าที่หลัก 
       2.2  ปัจจัยจูงใจมอิีทธิพลกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
       2.3  ปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัด
สงขลา 
       2.4  ปัจจัยค้ าจุนมีอิทธิพลกับการปฏิบัติตามหน้าที่หลัก 
       2.5  ปัจจัยค้ าจุนมอิีทธิพลกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบรกิารระดับปฐมภูมิ 
       2.6  ปัจจัยค้ าจุนมีอิทธิพลกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัด
สงขลา 
 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล ในเขตอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี 

สะบ้าย้อย ไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยู่ จ านวน 261 คน (ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลา, 2556) 
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กลุ่มตัวอย่าง 

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จากการค านวณสูตรของยามาเน่ (Yamane, อ้างถึงในชาญชัย               

เรืองขจร, 2550: 154) โดยก าหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05  ที่ระดับความเชื่อมั่น           

ร้อยละ 95  

     สูตร    

                               

   n   =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

                               N  =  จ านวนประชากร 

             e   = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ = .05   (ความเชื่อมั่น 95 %) 

ได้ขนาดตัวอย่างดังนี ้

           

  

 

                    =  157.94 

            =  158 คน 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของ
จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอ าเภอจะนะ  เทพา นาทวี  สะบ้าย้อย  ไม่น้อยกว่า 1 ปี  และปัจจุบันยังคง
ปฏิบัติงานอยู่ จ านวน 261 คน โดยส่งแบบสอบถามไปยังประชากรทั้งหมดและได้รับแบบสอบถาม
กลับคืน จ านวน 158 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการวิจัย แบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคลกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก 2) การปฏิบัติงาน

.5)261(0.5)(0+1
261=n

2)(1 eN

N
n




1.36+1
261=n
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ตามมาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ และ 3) การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของ
จังหวัดสงขลา และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หา
ความค่าความตรงด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ค่า IOC เก็บรวบรวมแบบสอบถามโดย
การประสานงานผ่านสาธารณสุขอ าเภอ และลงเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และจึงมาหาข้อมูลมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าไคสแควร์ (Chi - Square) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis ) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล 
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละสถานภาพกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา  

สถานภาพปัจจัยส่วนบุคคล จ้านวน ร้อยละ 
เพศ   
          ชาย 44 27.80 
          หญิง 114 72.20 
อาย ุ   
          20-29 49 31.00 
          30-39 47 29.70 
          40-49 39 24.70 
          50-60 23 14.60 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
          ≤ 15 ปี 107 67.70 
           > 15 ปี 51 32.30 
ศาสนา   
          พุทธ 84 53.20 
          อิสลามและอื่นๆ 74 46.80 
สถานภาพ   
         โสด 33 20.90 
          หม้าย 6 3.80 
          หย่าร้าง 2 1.30 
          สมรส 117 74.10 
ระดับการศึกษา              
          อนุปริญญาตรี 10 6.30 
          ปริญญาตรี 89  56.30 
          ปริญญาโทและสูงกว่า 59 37.30 
ลักษณะต้าแหน่ง   
          ข้าราชการ 127 80.40 
          พนักงานราชการ 1 0.60 
          ลูกจ้างประจ า 4 2.50 
          ลูกจ้างช่ัวคราว (สายวิชาชีพ) 59 37.30 
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 จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 114 คน (ร้อยละ 72.20)                  
มีระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 49 คน (ร้อยละ 31.00) ปฏิบัติราชการน้อยกว่า 15 ปี ลงไป จ านวน 107 คน
(ร้อยละ 67.70) นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 84 คน (ร้อยละ 53.20) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 
117 คน (ร้อยละ 74.10) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 89 คน (ร้อยละ 56.30) และรับราชการ 
จ านวน 127 คน (ร้อยละ 80.40) 
 
 ส่วนที่ 2 ระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอที่มี
เหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา  
 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต้าบล   S.D. ระดับการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก 2.60 0.49 ปานกลาง 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการระดับบริการ
ปฐมภูมิ 

2.62 0.49 ปานกลาง 

การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา 

2.68 0.47 ปานกลาง 

รวม 2.63 0.48 ปานกลาง 

  
  จากตารางที ่3 พบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่
สงบของจังหวัดสงขลา การปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  ( = 2.63,S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักในระดับปานกลาง (   = 2.60, S.D. = 0.49 การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสถานบริการระดับบริการปฐมภูมิ ในระดับปานกลาง (  = 2.62, S.D. = 0.49) และการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในระดับปานกลาง (   = 2.68, S.D. = 0.47) 
ตามล าดับ 
 
 ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  ประกอบด้วย 1)การปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
สถานบริการระดับปฐมภูมิ และ 3) การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา 
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ตารางที ่4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การปฏบิัตงิานตามหน้าทีห่ลัก 

X2-Value Cramer’s V ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่้า 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

เพศ       1.650 0.102 
     ชาย 27 61.40 17 38.60 - -   
     หญิง 71 62.30 43 37.70 - -   
     พุทธ 50 59.50 34 40.50 - -   
     อิสลามและอื่นๆ 45 60.80 29 39.20 - -   
สถานภาพ       0.068 0.021 
     ไม่โสด 77 60.60 50 39.40 - -   
     โสด 18 58.10 13 41.90 - -   
ระดับการศึกษา                  3.445 0.148 
     ปริญญาตรีและต่ ากว่า 54 54.50 45 45.50 - -   
     ปริญญาโทและสูงกว่า 41 69.50 18 30.50 - -   
ลักษณะต าแหน่ง       0.310 0.044 
     ไม่ข้าราชการ 20 64.50 11 35.50 - -   
     ข้าราชการ  75 59.10 52 40.90 - -   

 
  จากตารางที่  4 พบว่า เพศ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะต าแหน่ง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก 
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ตารางที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การปฏบิัตงิานตามมาตรฐานสถานบรกิารระดับปฐมภูมิ 

X2-Value Cramer’s V ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่้า 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

เพศ       0.011 0.008 
     ชาย 27 61.40 17 38.60 - -   
     หญิง 71 62.30 43 37.70 - -   
ศาสนา       0.001 0.003 
     พุทธ 52 61.90 32 38.10 - -   
     อิสลามและอื่นๆ 46 62.20 28 37.80 - -   
สถานภาพ       0.846 0.073 
     ไม่โสด 81 63.80 46 36.20 - -   
     โสด 17 54.80 14 45.20 - -   
ระดับการศึกษา                  0.664 0.065 
     ปริญญาตรีและต่ า
กว่า 

59 59.60 40 40.40 - -   

     ปริญญาโทและสูง
กว่า 

39 66.10 20 33.90 - -   

ลักษณะต้าแหน่ง       0.535 0.044 
    ไม่ข้าราชการ 21 67.70 10 32.30 - -   
      ข้าราชการ  77 60.60 50 39.40 - -   

 
 จากตาราง 5 พบว่า เพศ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
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ตารางที ่6  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของ
จังหวัดสงขลา 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การปฏบิัตงิานของเจา้หน้าที่ตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา 

X2-Value Cramer’s V ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่้า 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

เพศ       0.208 0.036 
     ชาย 31 70.50 13 29.50 - -   
     หญิง 76 66.70 38 33.30 - -   
ศาสนา       1.968 0.112 
     พุทธ 61 72.60 23 27.10 - -   
     อิสลามและอื่นๆ 46 62.20 28 37.80 - -   
สถานภาพ       0.730 0.068 
     ไม่โสด 88 69.30 39 30.70 - -   
     โสด 19 61.30 12 38.70 - -   
ระดับการศึกษา                  10.122* 0.253 
     ปริญญาตรีและต่ า
กว่า 

58 58.60 41 41.40 - -   

     ปริญญาโทและสูง
กว่า 

49 83.10 10 16.90 - -   

ลักษณะต้าแหน่ง       0.730 0.068 
     ไม่ข้าราชการ 19 61.30 12 38.70 - -   
     ข้าราชการ  88 69.30 39 30.70 - -   

*p < 0.05 
 
  จากตาราง 6 พบว่า เพศ ศาสนา สถานภาพ และลักษณะต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล ประกอบด้วย 1) ปัจจัยจูงใจ 2) ปัจจัยค้้าจุน 
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ตารางที ่7 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก 
 

ตัวแปร b SEb β t p-value 
ปัจจัยจูงใจ .139 .035 .370 3.943 .000 
ปัจจัยค้ าจุน .138 .034 .377 4.026 .000 

  
 จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก  

โดยทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก (β = .370,   

p < .001; β = .377 , p < .001)  
 
ตารางที ่8 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถาน

บริการปฐมภูมิ 
 

ตัวแปร b SEb β t p-value 
ปัจจัยจูงใจ .148 .032 .358 4.612 .000 
ปัจจัยค้ าจุน .195 .032 .482 6.199 .000 

  
  จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
สถานบริการปฐมภูมิ โดยทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบั ติงานตาม

มาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ  (β = .358, p < .001; β = .482 , p < .001)  
 
ตารางที ่9 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้าน

สาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 

ตัวแปร b SEb β t p-value 
ปัจจัยจูงใจ .088 .029 .297 3.018 .003 
ปัจจัยค้ าจุน .108 .029 .366 3.722 .000 

  
  จากตารางที่ 9  พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์           
ด้านสาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  โดยทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนมี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลา (β = .297, p < .001; β = .366 , p-value = .003)  

 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
      ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 เพศชาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80                        
อายุระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาอายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน  39 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 สถานภาพสมรส จ านวน 117 คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมาสถานภาพโสด 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 นับถือ
ศาสนาอิสลามและอ่ืน ๆจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมาจบนะดับปริญญาโทและสูงกว่า จ านวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.30  
รับราชการ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 รองลงมามีต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ) 
จ านวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.60  มีอายุปฏิบัติราชการ ต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.70 และมีอายุปฏิบัติราชการ สูงกว่า 16 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30   
 2.  ระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในอ้าเภอที่มี
เหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา 
     ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอ            
ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา ในระดับปานกลาง  (  = 2.63, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักในระดับปานกลาง (  = 2.60, S.D. = 0.49) การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสถานบริการระดับบริการปฐมภูมิ ในระดับปานกลาง (   = 2.62, S.D. = 0.49) และการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในระดับปานกลาง (  = 2.68, S.D. = 0.47) 
ตามล าดับ 
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล   

    ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก พบว่า  
เพศ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา และลักษณะต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่หลัก  
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    ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถาน
บริการระดับปฐมภูมิ พบว่า เพศ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา และลักษณะต าแหน่ง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
    ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขของจังหวัดสงขลา พบว่า เพศ ศาสนา สถานภาพ และลักษณะต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา ในขณะที่ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา 
 4.  ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล 
      ผลการการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
หลัก พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก  โดยทั้งปัจจัยจูงใจ 

และปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก  (β = .370, p < .001;                 

β = .377, p < .001) 
     ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
สถานบริการปฐมภูมิ พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถาน
บริการปฐมภูมิ โดยทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

สถานบริการปฐมภูมิ  (β = .358, p < .001; β = .482, p < .001) 
    ผลการการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยทั้ง
ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  (β = .297, p < .001; β = .366, p-value = .003)  
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการทบทวนเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอน ามา
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
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 1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
     ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
มากกว่า 31 ปี สถานภาพไม่สมรส นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ ากว่า                   
รับราชการ มีอายุปฏิบัติราชการ ต่ ากว่า 15 ปี  
    จากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลบุคลากรของจังหวัดสงขลา บุคลากร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 31 ปี สถานภาพไม่สมรส นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและต่ ากว่า  รับราชการ มีอายุปฏิบัติราชการ ต่ ากว่า 15 ปี (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา, 2558) 
 2.  ระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในอ้าเภอที่มี
เหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา 
     ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอที่
มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
การปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักอยู่ในระดับปานกลาง  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการระดับ
บริการปฐมภูมิ อยู่ในระดับปานกลาง และการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
    จากการศึกษา ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ท าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอท่ีมีเหตุการณ์ไม่สงบของจังหวัดสงขลา  เกิดความ
หวาดระแวง ไม่กล้าที่จะออกไปปฏิบัติงานในชุมชน จากเหตุการณ์ ปี 2548 – 2558 เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 
และเสียชีวิต จ านวน 5 ราย (ศบ.สต., 2558) ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เพราะ
การปฏิบัติงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน เช่น การปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่ต้อง
ออกไปคัดกรองโรค ให้ความแก่ประชาชนเพ่ือปูองกันโรค ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ เจ้าหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ติดตามผู้ปุวยที่มีการ
ส่งต่อมาจากที่อ่ืน และการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ, อมร รอดคล้าย สุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ และสุภัทร   ฮาสุวรรณกิจ. (2550) 
ที่พบว่า การส่งเสริมสุขภาพ/ปูองกันโรคลดลงเหลือร้อยละ 70 การเยี่ยมบ้านลดลงเหลือร้อยละ 60 ด้าน
บริการทันตกรรมลดลงเหลือร้อยละ 50 
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 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล   
    ในการศึกษาครั้งนี้ตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1.1 คือ ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก และ
ข้อที่ 1.2 คือ ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
แต่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1.3 ที่ระบุว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา  ในบางปัจจัย คือ การศึกษา มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา   
  จากการวิจัยพบว่า การศึกษา มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขของจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับพิชัย  ฉันทลาภ (2546) ที่พบเช่นนี้อาจเป็นไปได้ว่างานตาม
ยุทธศาสตร์เป็นงานด้านการวางแผนและประเมินผล เพ่ือให้งานเป็นไปตามตัวชี้วัดด้านยุทธศาสตร์ ซึ่งต้อง
อาศัยหลักวิชาการในการวางแผนงานเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัด ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เรื่อง
หลักการวางแผนและประเมินผลงาน ท าให้ผู้ที่ยิ่งมีความรู้ด้านยุทธศาสตร์มากเท่าใด ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพ
ในการท างานด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีแนวโน้มว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะผ่านการเรียน
เรื่องการวางแผนและการประเมินผล ซึ่งบรรจุอยู่ในหลักสูตรวิชาด้านการบริหาร และเป็นวิชาหลักที่ต้อง
ศึกษาในสาขาด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีโอกาสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าใน
ด้านการวางแผนและการประเมินผลยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ท าให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านยุทธศาสตร์และ
สามารถปฏิบัติงานได้ค่อนข้างดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า 
  นอกจากนี้การวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามหน้าที่

หลักและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ  สอดคล้องกับการศึกษาของ               

วชิรศักดิ์ เจริญศรี (2542), ไพฑูรย์  วงษ์ขจรเลิศเมธา (2547), พิทักษ์  ยินดีจันทร์ (2540), สิรภัทร  พงศ์ปิยะ

ไพบูลย์ (2549), ค ารพ  พงศ์อาทิตย์ และจิรพงษ์  แสงทอง (2549) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า จากเหตุการณ์               

ปี 2548–2558 เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ และเสียชีวิต จ านวน 5 ราย  (ศบ.สต. ,2558)  ท าให้เจ้าหน้าที่เกิด               

ความหวาดกลัวที่จะออกไปปฏิบัติงานในชุมชน เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักและการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานสถานบริการระดับปฐมภูมิ เป็นการปฏิบัติงานในชุมชน เช่น การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่

ประชาชน การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวย การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน การคัดกรองโรค ดังนั้น ไม่ว่าจะ

เป็นเพศหญิงหรือชาย ทั้ง อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ศาสนา สถานภาพสมรส และลักษณะ
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ต าแหน่ง จึงไม่มีผลต่อการออกไปปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ต่างมีความหวาดกลัว ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ (สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2547) 

  4.  ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล 
      ในการศึกษาครั้งนี้ตั้งสมมติฐานว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 
  จากการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ และการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับการศึกษาของ กชกร  เอ็นราษฎร์ (2547), รัชดาภรณ์  สงฆ์

สุวรรณ (2549), ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์ และคณะ (2539) และที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานได ้รับการยอมรับนับถือ เจ้าหน้าที่รับรู้ว่าผู้รับบริการชื่นชมในบริการของตนว่าบริการได้ดีเป็น

ที่น่าพึงพอใจ  ท าให้เจ้าหน้าที่คนอ่ืนเห็นว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้บริการ ซึ่งการไดรับค า

ชมเชยจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ เหล่านั้นเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีแรงบันดาลใจและเกิดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ท าให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ที่ร่วมงานและผู้มารับบริการ ความก้าวหน้า เมื่อ

เจ้าหน้าที่ไดรับการพิจารณาความดีความชอบและมีโอกาสเลื่อนต าแหนง ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น

ในงานและตั้งใจท าผลงานให้ดีมีคุณภาพ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล เป็นงานที่สร้างสรรค์ ทาทายความสามารถ ถาลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมายมีความ

เหมาะสม และท้าทายความสามารถแลว จะท าให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นต่องาน อันจะน ามาซึ่ง

ผลงานที่ม ีคุณภาพและเกิดประโยชนต่อหน่วยงาน ความรับผิดชอบ เจ้าหน้ามีการปรับปรุงการท างานให้

เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละรายอยูเสมอ มีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและ

สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดจนเป็ นผลส าเร็จ ความรับผิดชอบต่อผลงานมีความส าคัญใน

ปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้งานขององค์กรมีคุณภาพ  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

พูดคุย ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

ช่วยกันแกไขปัญหา ความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงานเป็นแรงจูงใจให้บุคคลอยากท างาน สมาชิกใน
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หน่วยงานทุกคนช่วยเหลือกัน เขาใจกันดี การท างานก็จะมีความสุข ซึ่งกระบวนการท างานเป็นทีมที่มี

ประสิทธิภาพจะเพ่ิมคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ผู้บังคับบัญชา

สนับสนุนให้ทุกคนไปอบรม ดูงานเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ การทุ่มเทปฏิบัติงานจะท าให้

มีโอกาสได้รับประกาศ เกียรติคุณ รางวัล หรือเลื่อนต าแหน่งระดับสูงขึ้น ซึ่งรางวัล ค ายกย่องชมเชย และ

โล่เชิดชูเกียรติ เป็นปัจจัยคุณค่าด้านจิตใจ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ให้ดีมีคุณภาพมากขึ้น  ด้านนโยบายและการบริหาร เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการ

ท างานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลที่ดีแก่ผู้รับบริการ รวมถึงเข้าใจนโยบายและวัตถุประสงค์ของด้าน

สาธารณสุขของจังหวัดสงขลาอย่างชัดเจน ในการบริการเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  เงินเดือน

และค่าตอบแทนอ่ืนๆที่ไดรับ เป็นแรงจูงใจในการท างาน และเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท าและการให้

รางวัลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ จะสามารถสร้างความพึงพอใจในงานและจูงใจให้ผู้

ปฏิบัติงานปรับปรุงการท างานได้  สภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า สภาพแวดล้อมในหน่วยงานช่วย

ให้ท างานได้สบายใจ  

 ดังนั้น แรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยค้ าจุน จึงมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะ

เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานบริการ หรือการปฏิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล้วนต้องการแรงจูงใจ

เป็นตัวขับเคลื่อนในการท างานทั้งสิ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลาครั้งนี้ ท าให้เข้าใจระดับการจูงใจในการปฏิบัติงาน 

และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ า เภอที่มี

เหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

 ด้านการบริการ 

 เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ ควรสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีความพยายามในการ
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ปฏิบัติงาน โดยการยกย่องชมเชย หรือส่งเสริมลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ที่มีความต้องการความส าเร็จอยู่ในระดับสูง ย่อมมีความ

เพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ หากมีการกระตุ้น หรือ

ส่งเสริมอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง ย่อมน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลดีต่อผู้รับบริการ 

และหน่วยงานต่อไป 

 ด้านบริหาร 

 ความสามารถในการบริการมีผลต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารควรวางแผนการพัฒนาส่งเสริม

ความสามารถในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับปฏิบัติการเพ่ือให้มีความสามารถในการ

ให้บริการได้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ โดยเฉพาะความสามารถด้านฟ้ืนฟูสภาพซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถ

ให้บริการได้เพียง เช่น จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสภาพตามขอบเขตและบทบาทหน้าที่ หรือ

ส่งเจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรม หรือขอรับค าปรึกษาในด้านนี้จากโรงพยาบาลจังหวัด โดยจัดให้มีพ่ีเลี้ยง และ

มีการนิเทศตามงานในพ้ืนที่ หรือน าทีมเจ้าหน้าที่ไปดูงานในสถานที่ใกล้เคียงที่สามารถให้บริการฟ้ืนฟู

สภาพได้อย่างถูกต้อง 

 ด้านวิชาการ 

 ผู้บริหารควรจัดให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านความรู้ เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเพ่ือ

พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความรู้มากยิ่งขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ และความเมตตาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คือ ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ และ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ ที่ได้กรุณาถ่ายทอด

ความรู้ให้แนวคิด ค าแนะน า และชี้แนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้อง และ

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณสาธารณสุขอ าเภอในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดสงขลา รวมทั้ง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่ได้อ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล และ              

ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็นแระโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย 
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 ขอขอบพระคุณครอบครัว ที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ และ

ช่วยเหลือสนับสนุนตลอดการศึกษา ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและเจ้าหน้าที่

บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
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แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุฉิมพลอีย่างชาญฉลาด 
Guidelines for Wise Use of Chimplee Peatland 

เบญจวรรณ ธีระกุล1, นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์2 รัตนาภรณ์ ศิริอารยาภรณ์3 อัษฎา บุษบงค์4 
และสุรีรัตน์ ไชยเชื้อ5 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุฉิมพลี ใน ต. เชิงแส  
อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา อย่างชาญฉลาด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
โดยการประเมินสถานภาพพ้ืนที่พรุ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการร่วม
ประเมินสถานการณ์ (Participatory Rapid Appraisal)  ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุโดย
เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุฉิมพลีในปัจจุบันกับตัวแบบการใช้ประโยชน์พรุอย่าง
ชาญฉลาด ผลการศึกษาพบว่าพรุฉิมพลีจัดเป็นป่าพรุเสื่อมสภาพ ลักษณะพ้ืนที่เป็นป่าพรุเสม็ด เป็น
แหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ โดยชุมชนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่พรุ
ในการท้าประมง การใช้ไม้เสม็ด การเก็บหาของป่า เป็นพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งน้้าส้าหรับการ
ท้านา โดยที่ในปัจจุบันพื้นที่พรุฉิมพลีถูกคุกคามโดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นสวน
ปาล์มน้้ามันและพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรอ่ืนๆ ส่งผลให้คุณค่า บทบาท และหน้าที่ของระบบนิเวศพ้ืนที่พรุ
ลดลง โดยที่สาเหตุหนึ่งคือการขาดแนวทางการใช้ประโยชน์ส้าหรับชุมชน ข้อเสนอแนวการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่พรุฉิมพลีจากการวิจัยได้แก่ 1) การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากพ้ืนที่พรุอย่างยั่งยืน  
2) กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ 3) การท้าการเกษตรในพื้นที่พรุอย่างยั่งยืน  
 
ค้าส้าคัญ: แนวทาง, การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด, พื้นที่พรุฉิมพลี 
 
 
 
 
1  นักวิจัย ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อความยัง่ยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เบอร์โทรศัพท์ +6674-286-834, +6681-609-7441 เบอร์แฟกส์ +6674-429-758 
อีเมล์ benchawan.t@psu.ac.th  

2  อาจารย์ ประจ าสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3  นักวิชาการอุดมศึกษา ประจ าคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4,5 สภาองค์กรชมุชน ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
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Abstract 
 
 This study was designed to develop guidelines for wise use of the Chimplee 
peatland (in Cheng Sae sub-district, Krasaesin district, Songkhla province). The 
adopted research strategies were quantitative research and qualitative research. 
Rapid assessment of peatland and Participatory Rapid Appraisal  (PRA) were applied 
for assessment of the area. Wise use guidelines were developed through comparison 
of current utilization with a hypothetical framework for wise use of peatlands. The 
major finding of this study is that Chimplee peatland is a secondary peatland with 
high biodiversity. This peatland is used by local communities for fishery, source of 
water for agriculture, pasture,  timber and non-timber forest production. The 
conversion of the Chimplee peatland to oil palm plantation has impacted on the 
peatland forest negatively by decreasing the valuable ecosystem services and 
functions. Factor responsible for the deterioration and degradation of this resource 
system is mainly lack of wise use of the peatland forest. Proposed guidelines for wise 
use consisted of 1) sustainable use of peatland production 2) sustainable tourism 
and 3) sustainable agriculture.  
 
Keywords : Guidelines, Wise use, Pru Chimplee peatland 

 
บทน้า 
 พ้ืนที่พรุเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะที่มีความส้าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้าน
นิเวศ พ้ืนที่พรุในประเทศไทยมีความส้าคัญต่อระบบน้้าหรือการเก็บกักน้้าฝนและน้้าท่า การดัก
ตะกอนและแร่ธาตุ เป็นแหล่งทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์น้าไปใช้ประโยชน์ และเป็น
แหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, 2552, น.10-11) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพ้ืนที่พรุหลายแห่งถูกคุกคามโดยการใช้
ประโยชน์ซ่ึงหากมีการปรับเปลี่ยนระบบน้้าในพ้ืนที่พรุ หรือมีการใช้ประโยชน์มากเกินไปโดยขาดการ
ควบคุมจะส่งผลต่อระบบนิเวศและคุณค่าของพ้ืนที่พรุ ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุจึงจ้าเป็นต้องมีการ
ใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด  ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์
แต่ยังคงสามารถด้ารงรักษาคุณค่าทางด้านนิเวศของพ้ืนที่พรุไว้ได้   (Ramsar Convention 
Secretariat, 2010, pp.16-17) 
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พ้ืนที่พรุฉิมพลี ใน ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา เป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อ
การด้ารงชีวิตของชุมชนท้องถิ่นหลายด้าน ได้แก่ เป็นแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือการเกษตร เป็นพ้ืนที่รองรับ
น้้าในฤดูฝนเพื่อป้องกันน้้าท่วม เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้้าส้าหรับการประมง เป็นแหล่งทรัพยากรไม้
ส้าหรับใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งวางไข่และเพาะพันธุ์สัตว์น้้าและเป็นพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยัง
เป็นแหล่งอาศัยของนกจ้านวนมากทั้งที่เป็นนกประจ้าถิ่นและนกอพยพ  พรุฉิมพลีเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง
ของพรุเชิงแสซึ่งถูกจัดล้าดับความส้าคัญให้เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ  
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,  2552, น. 55)  ในอดีตเมื่อประมาณ 40 ปี
ก่อน พ้ืนที่พรุฉิมพลีเป็นป่าพรุเสม็ดมีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ แต่ในปัจจุบันถูกจับจองและมีการออก
เอกสารสิทธิ์การครอบครองถูกต้องตามกฎหมายเกือบทั้งหมด ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินไปเป็นสวนปาล์มน้้ามัน นาข้าว รวมถึงการสร้างถนน ท้าให้ในปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ส่วนที่
ยังเป็นป่าพรุเสม็ดประมาณ 400 ไร ่จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่พบว่าสาเหตุหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่ป่าพรุไปเป็นพ้ืนที่การเกษตรอ่ืนๆ  เนื่องจากชุมชนขาด
แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุฉิมพลีอย่างชาญฉลาด  บทความนี้จึงเขียนขึ้นเพ่ือศึกษาแนวทางการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุฉิมพลีอย่างชาญฉลาด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นแนวทาง
ส้าหรับชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ีในการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุฉิมพลีอย่างยั่งยืนต่อไป  

 
วิธีการวิจัย 
 1) พื้นที่ศึกษา 

ศึกษาพ้ืนที่ป่าพรุฉิมพลีซึ่งตั้งอยู่ใน ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา  (ภาพที ่1)  
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ภาพที ่1 พ้ืนที่ศึกษา ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา 

 

 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
      ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ 
ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์  
(Snowball sampling) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างในลักษณะการสร้างเครือข่ายข้อมูล โดยเลือกจาก
หน่วยตัวอย่างกลุ่มแรกและตัวอย่างกลุ่มนี้เสนอบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อๆไป โดยกลุ่มตัวอย่างส้าหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมน้าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ พรุ
ฉิมพลีประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ จ้านวน 155 คน จากประชากรในต้าบลเชิง
แสทั้งหมด 2,933 คน  

ขอบเขตพรุฉิมพล ี
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3) วิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
      3.1) การศึกษาสถานภาพและการใช้ประโยชน์พ้ืนที ่

             ศึกษาสถานภาพพ้ืนที่พรุฉิมพลีประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินสถานภาพพ้ืนที่ชุ่ม
น้้าอย่างเร่งด่วน (Guidelines for the rapid assessment of inland coastal and marine 
wetland biodiversity) ของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศฯ หรือ
อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention Secretariate, 2005, pp.1-45) และเก็บข้อมูลโดยการ
ร่วมประเมินสถานการณ์ โดยใช้เครื่องมือคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างซึ่งเป็นแนวค้าถามคร่าวๆ ที่
ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น 
สถานภาพและประเด็นปัญหาของพ้ืนที่ รูปแบบการใช้ประโยชน์จากป่าพรุ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ กฎ
หรือระเบียบของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าพรุ  ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการป่าพรุ 

      3.2) การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุอย่างชาญฉลาด  
 -วิเคราะห์และสรุปตัวแบบหรือแนวทางการใช้ประโยชน์พรุอย่างชาญฉลาดที่เป็นไป

ได้โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัย และการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่พรุอย่างชาญฉลาดที่มีการด้าเนินการในพ้ืนที่พรุอ่ืน ๆ โดยค้าจ้ากัดความ  การใช้
ประโยชน์พ้ืนพรุอย่างชาญฉลาด ส้าหรับงานวิจัยครั้งนี้ คือ "รูปแบบการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่พรุที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ โดยที่การใช้ประโยชน์ดังกล่าวสามารถด ารงรักษา
คุณค่า บทบาท และหน้าที่ของพ้ืนที่พรุเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นหลังได้"   

 -เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในปัจจุบัน ข้อเสนอการจัดการจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กับตัวแบบการใช้ประโยชน์พรุอย่างชาญฉลาดเพ่ือหาช่องว่างกิจกรรมที่ควร
ด้าเนินการส้าหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุฉิมพลีอย่างชาญฉลาดที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

 -น้าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุฉิมพลีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือระดม
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแนวทางการใช้ประโยชน์พรุฉิมพลีอย่างชาญฉลาด    
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4) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ - ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล  (Methodological triangulation) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูลแตกต่างกันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย (Inductive)   ส้าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  
 ข้อมูลเชิงปริมาณ -วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ได้แก่ค่าเฉลี่ยและร้อยละ  

         
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1) สถานภาพพื้นที่พรุฉิมพลี  
       1.1) สภาพพ้ืนที่ 
 พรุฉิมพลีจัดเป็นป่าพรุเปลี่ยนสภาพ (Secondary Swamp Forest) ซึ่งลักษณะ
พ้ืนที่เป็นป่าพรุเสม็ดและพื้นที่โล่งมีน้้าขัง พืชเด่นคือ ต้นเสม็ด และสภาพพื้นที่เป็นทุ่งหญ้ามีกกและ
จูดหนูเป็นไม้พ้ืนล่าง เนื่องจากไม้เสม็ดขาวเป็นพันธุ์ไม้เด่นในป่าพรุเปลี่ยนสภาพ จึงนิยมเรียกป่าพรุ
ประเภทนี้ว่าป่าเสม็ด  ป่าเสม็ดลักษณะนี้มีกระจายทั่วไปในภาคตะวันออกและภาคใต้ (นพรัตน์, 
2554, น.20) พรุเสื่อมสภาพเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร พ้ืนที่พรุฉิมพลีเคยเป็นพ้ืนที่
สาธารณะที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อน แต่ภายหลังเริ่มมีการจับจองที่ดินและออกเอกสารสิทธิ์
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2535 สภาพพ้ืนที่ของพรุฉิมพลีส่วนใหญ่ยังคงถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นป่าเสม็ดและพ้ืนที่โล่ง 
โดยที่บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่นาและสวนปาล์มน้้ามัน (ภาพที่ 2) จากการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2545 เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2554 โดยสถานวิจัยสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าพ้ืนที่ป่าพรุถูกเปลี่ยนไปเป็นสวนปาล์มน้้ามัน
ทั้งหมด 128.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.28 นอกจากนี้พ้ืนที่พรุยังถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรอ่ืนๆ  
77.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.17 ท้าให้ยังคงเหลือพ้ืนที่ที่เป็นป่าเสม็ดเพียง 461.08 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
36.28    
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ภาพที ่2 สภาพพื้นที่พรุฉิมพล ี

(ก) สภาพป่าเสม็ด พ้ืนท่ีมีน้้าท่วมขัง และไม้พื้นล่างเป็นกระจูด 
(ข) สภาพป่าพรุที่มีการขดุร่องเพื่อปลูกปาลม์น้้ามัน 

 1.2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 -พบพืชทั้งหมด 33 ชนิด   ซึ่งในจ้านวนนี้จัดเป็นพรรณไม้น้้า   11 ชนิด โดยพืช 14 
ชนิด สามารถน้ามาบริโภค ประกอบอาหารได้ เช่น เม่าไข่ปลา ราม สะเดาเทียม ยอบ้าน ยอเถื่อน 
เถาคัน ก้าแพงเจ็ดชั้น บัวบก แพงพวยน้้า บัวหลวง และผักกระเฉด นอกจากนี้พืชที่พบในป่าพรุฉิมพลี
จ้านวนถึง 26 ชนิด ยังมีสรรพคุณทางยา เกือบทุกส่วนของพืชตั้งแต่รากจนถึงผลสามารถน้ามาใช้เป็น
พืชสมุนไพรได ้
 -พบนกทั้งหมด 58 ชนิด โดยเป็นกลุ่มนกประจ้าถ่ินที่สามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีและมี
การผสมพันธุ์หรือมีการสันนิษฐานว่ามีการจับคู่ผสมพันธุ์ในประเทศไทย จ้านวน 40 ชนิด  กลุ่มนก
อพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาวหรือนกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์ 6  ชนิด ซึ่งเป็นนกอพยพที่ปรากฏในช่วงฤดู
หนาวไม่พบการสร้างรังวางไข่ในประเทศไทย และ 12 ชนิด เป็นกลุ่มที่มีทั้งนกประจ้าถิ่นและนก
อพยพย้ายถิ่นในช่วงฤดูหนาว นกชนิดเด่นที่พบมีประชากรสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ นกปากห่าง เป็ด
แดง  นกกาน้้าเล็ก นกยางกรอกพันธุ์จีน และนกเอ้ียงสาริกา 
 -พบสัตว์น้้าทั้งหมด 20 ชนิด ประกอบด้วยปลา 18 ชนิด และสัตว์น้้าอ่ืนๆ จ้านวน 2 
ชนิด สัตว์น้้าส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้้าที่ชาวบ้านท้าการประมงเพ่ือน้ามาใช้บริโภคในครัวเรือนและขาย 
ชนิดที่พบมากเช่น ปลาช่อนและปลาหมอ  
 1.3) สถานภาพด้านเคมี  
 คุณภาพน้้าในพ้ืนที่พรุฉิมพลีในส่วนของความเป็นกรด-ด่างของน้้าในฤดูฝนมีค่าระหว่าง 
6.5-9 ส่วนในฤดูร้อนมีค่าระหว่าง 6.2-8.3 ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า ตาม
เกณฑ์คุณภาพน้้าเพ่ือคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้้าซึ่งก้าหนดค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่ต่้ากว่า 5.0 และไม่
สูงเกินกว่า 9.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันไม่ควรเกินกว่า 2.0 หน่วย (สถาบันประมงน้้าจืด

(ก) (ข) 
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แห่งชาติ, 2530) เช่นเดียวกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า ซึ่งในฤดูฝนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-7.95  
mg/L  ฤดูร้อนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-7.80  mg/L  โดยที่จุดเก็บตัวอย่างส่วนใหญ่มีปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายน้้าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้้าเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้้า คือ ไม่ต่้ากว่า 3 mg/L (สถาบัน
ประมงน้้าจืดแห่งชาติ, 2530)  
         1.4) ปัจจัยคุกคามพ้ืนที่  
  ปัจจัยคุกคามพ้ืนที่พรุฉิมพลี คือ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่ป่าพรุ

ไปเป็นพ้ืนที่การเกษตร โดยเฉพาะสวนปาล์มน้้ามัน โดยที่บางพ้ืนที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันแล้ว ในขณะ

ที่บางบริเวณมีการขุดคู ยกร่องเพ่ือเตรียมพื้นท่ีส้าหรับปลูก ส่วนบางพ้ืนที่มีการปลูกแล้วแต่เมื่อเกิดน้้า

ท่วมท้าให้ต้นปาล์มน้้ามันตายไป โดยพ้ืนที่ที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่พบบริเวณขอบพรุและ

ส่วนที่อยู่ติดกับถนนที่ตัดผ่านพรุ ทางด้านทิศตะวันออกของป่าพรุ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีน้้าท่วมขังไม่

สูงเท่ากับพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกของป่าพรุซึ่งส่วนใหญ่ยังคงสภาพเป็นป่าพรุเสม็ดและพ้ืนที่โล่ง  

โดยที่สาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเนื่องจากการขาดแนวทางการใช้ประโยชน์

พ้ืนที่พรุในรูปแบบอื่นๆ  

 2) การใช้ประโยชน์พื้นที่   
       ประชาชนส่วนใหญ่ใน ต. เชิงแส ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการเกษตร อาชีพหลักคือ 
การท้านาและท้าไร่นาสวนผสม นอกจากนั้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ การท้าน้้า ตาล
โตนด ท้าประมง เลี้ยงสัตว์ (วัว/ควาย) และรับจ้าง ชุมชนมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุฉิมพลีหลายด้าน
ประกอบด้วยการใช้ประโยชน์จากไม้เสม็ด การท้าประมงในพื้นที่พรุ การเก็บหาของป่าเช่น เห็ด ไข่มด
แดง และน้้าผึ้ง ใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงควาย ใช้น้้าส้าหรับท้านา และใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือท้าการเกษตร ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่พรุฉิมพลี 
 

การใช้ประโยชน ์ ผลผลิตจากพื้นที่พรุ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ 
การใช้ไม้  ต้นเสม็ด  

 
เนื่องจากพื้นที่พรุส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีเจ้าของ ผู้ที่สามารถตัดไม้
จากพื้นที่พรุจึงเป็นเจ้าของพื้นที่เท่านั้น ส่วนชาวบ้านคนอื่นๆ 
อาจจะมีการออกปากขอตัดไม้กับเจ้าของพื้นที่ได้หากมีความ
ต้องการน้าไม้ไปใช้ในครัวเรือนเพียงเล็กน้อย  

การท้าประมง  ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ 
ปลาไหล ปลาแก้มช้้า  

เครื่องมือประมงที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้าน เช่น 
ไซ กัด  ลัน การขุดบ่อล่อปลา และการเลี้ยงปลาในกระชังใน
คลองเชิงแส โดยที่สามารถท้าประมงได้ตลอดทั้งปี  

เก็บหาของป่า  -เห็ดเสม็ด เห็ดนา เห็ดมัน   
เห็ดนมหมู  เห็ดโคน เห็ด
ตับเต่า เห็ดปูน  
-ไข่มดแดง   
-ผักพื้นบ้าน (เช่น เม่า ลูก
เถาคัน ฯลฯ)  
-เก็บน้้าผึ้ง 

การเก็บหาของป่าจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่มีผลผลิตแต่ละประเภท  

พื้นที่เลี้ยงสัตว์ (ควาย)  กระจูดหนูที่ขึ้นอยู่ในป่าพรุ
เป็ นแหล่ งอาหารส้ าคัญ
ส้าหรับควาย  

-ปัจจุบันมีชาวบ้านที่เลี้ยงควายในพื้นที่พรุจ้านวน 3 ราย โดย
เลี้ยงควายรายละ 3 ตัว 8 ตัว และ 60 ตัว การเลี้ยงควายใช้
ระยะเวลาประมาณ 3 ปี โดยตอนเช้าน้าควายมาปล่อยให้กิน
กระจูดหนูในป่าพรุ และตอนเย็นต้อนกลับเข้าคอก เมื่อควายโต
เต็มที่สามารถขายได้ตัวละประมาณ 20,000 – 30,000 บาท   

การใช้น้้าส้าหรับท้า
นา  

คลองเชิงแสและป่าพรุเป็น
แหล่งน้้าที่ชุมชนสามารถสูบ
น้้าเพื่อไปใช้ในการท้านา 

ในพื้นที่ ต. เชิงแส มีพื้นท่ีนาประมาณ 11,078.67ไร่ ในการท้านา
ปรังในพื้นที่ที่อยู่รอบๆ พรุ ชาวบ้านมีการใช้น้้าจากป่าพรุและ
คลองเชิงแสเป็นแหล่งน้้าส้าหรับท้านา  

การ ใ ช้พื้นที่ เพื่ อท้ า
การ เกษตร 

ใช้พื้นที่ส้าหรับท้านา และ
ปลูกปาล์มน้้ามัน  

-เจ้าของที่ดินเริ่มมีการปลูกปาล์มน้้ามัน เพื่อเป็นการแสดงความ
เป็นเจ้าของที่ดิน แต่โดยส่วนใหญ่การปลูกปาล์มน้้ามันไม่ค่อย
ได้ผล บางส่วนปลูกแล้วเมื่อโดนน้้าท่วมก็ตายหมด -มีการใช้
ประโยชน์พื้นที่พรุส้าหรับท้านาบริเวณขอบพรุที่ติดกับถนนใกล้
กับโรงเรียนวัดเขารัดปูน เนื่องจากโดยปกติเป็นพื้นที่ที่น้้าไม่ท่วม
เหมือนกันบริเวณอื่นๆ ในป่าพรุ   

ที่มาข้อมูล: การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 นอกจากคุณค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงที่ชุมชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของพ้ืนที่
พรุแล้ว พื้นที่พรุฉิมพลียังมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้แก่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษา
ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศพ้ืนที่พรุ รวมถึงแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน   
  
 3) แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุอย่างชาญฉลาด  
       3.1) ตัวแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุอย่างชาญฉลาด 

 ในการพัฒนาตัวแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุอย่างชาญฉลาดได้ด้าเนินการทบทวน
เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุที่มีการด้าเนินการในพ้ืนที่พรุอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ วิเคราะห์และสังเคราะห์เ พ่ือสรุปเป็นตัวแบบการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่พรุส้าหรับ
โครงการวิจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากพ้ืนที่พรุอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท้าการเกษตรในพื้นที่พรุอย่างยั่งยืน ดังภาพที ่3 

 
 

ภาพที ่3 ตัวแบบการใช้ประโยชนพ์ื้นที่พรุอย่างชาญฉลาด 

 
       3.2) แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุฉิมพลีอย่างชาญฉลาด 

จากเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพพ้ืนที่ รูปแบบการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 
ข้อเสนอการใช้ประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับตัวแบบการใช้ประโยชน์พรุในข้อ 3.1) เพ่ือหา
ช่องว่างกิจกรรมที่ควรด้าเนินการส้าหรับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุฉิมพลี และน้าเสนอแนวทางการใช้
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ประโยชน์ดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแนว
ทางการใช้ประโยชน์พรุ สามารถสรุปแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุฉิมพลีประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
ได้แก่ 1) การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากพ้ืนที่พรุอย่างยั่งยืน โดยการท้าประมงอย่างยั่งยืน การใช้
ประโยชน์ไม้เสม็ดอย่างยั่งยืน 2) กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยด้าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และ 3) การท้าการเกษตรในพ้ืนที่พรุอย่างยั่งยืน โดยใช้ชนิดพันธุ์พืชในท้องถิ่น เช่น ไม้เสม็ด 
เป็นต้น ดังรายละเอียดในตาราง 2 
 
ตารางที ่2 แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุฉิมพลี  
 
แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่

พรุฉิมพลี 
วัตถุประสงค์และกจิกรรม 

1. การใช้ประโยชน์ผลผลิตจาก
พื้นที่พรุอย่างยั่งยืน 
     1.1 การท้าประมงในพื้นที่พรุ
ฉิมพลีอย่างยั่งยืน  
      

 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในพื้นที่เกิดความยั่งยืน 
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้าให้ชุมชนเห็นความส้าคัญในการอนุรักษ์
พื้นที่พรุฉิมพลี   
 
กิจกรรม:  ชุมชนสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ กฎ กติกาการท้าประมงในพื้นที่
พรุฉิมพลี ได้แก่  

- เครื่องมือท่ีสามารถใช้ได้และห้ามใช้ในพื้นที่พรุฉิมพลี  

- ก้าหนดระยะเวลาและพื้นที่บริเวณที่สามารถท้าการประมงได้  

- ก้าหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ควรสงวนไว้เพื่อเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน  

- จัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้กับทรัพยากรประมงในพื้นที่พรุฉิมพลี  
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ตารางที ่2 (ต่อ)  
 

แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุ
ฉิมพลี 

วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

     1.2 การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ด
อย่างยั่งยืน   
      
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดในพื้นที่พรุฉิมพลีอย่างยั่งยืน 
เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นที่พรุและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 
 
กิจกรรม:       1) ชุมชนก้าหนดข้อตกลงการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดร่วมกัน แม้ว่า
จะเป็นไม้เสม็ดในที่ส่วนบุคคล เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่พรุฉิมพลี 
โดยอาจจะใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านในการหาข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อตกลง
อาจจะประกอบด้วย 
                    -    ก้าหนดรูปแบบการตัดไม้เสม็ด เช่น การตัดไม้เสม็ดต้อง

ตัดที่จุดเหนือผิวดิน 30 เซนติเมตร เพราะเป็นจุดที่เหมาะสม
ส้าหรับการแตกหน่อใหม่  

                     -   ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการการใช้ประโยชน์ไม้
เสม็ด เช่น หลักการ "ป่าเว้น" ในป่าเสม็ดชุมชนควนโส ซึ่งเลือก
ตัดเฉพาะต้นท่ีโตเต็มที่ ละเว้นต้นท่ีไม่โตเต็มที่ไว้ 

 
                  2) ส่งเสริมการทดลองใช้ประโยชน์ใบเสม็ดในการสกัดน้้ามัน
เขียว โดยให้ชุมชนร่วมท้าวิจัยกับนักวิจัยหรือผู้เช่ียวชาญ เพื่อเรียนรู้ร่วมกันใน
การใช้ประโยชน์จากใบเสม็ด และขยายผลด้าเนินการในพื้นที่หากมีความ
เป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์  
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ตารางที ่2 (ต่อ)  
 

แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุ
ฉิมพลี 

วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างจิตส้านึกเกี่ยวกับคุณค่าและความส้าคัญของพื้นที่พรุฉิมพลี รวมถึง
สร้างรายได้ให้กับชุมชน  
 
กิจกรรม:  รายละเอียดกิจกรรมส้าหรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพื้นที่พรุฉิมพลี อาจจะประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้  
                1) จัดตั้งกลุ่ม องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีพรุฉิมพลี  
                2) ก้าหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมส้าหรับการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การล่องเรือชมธรรมชาติในพื้นที่พรุ 
การดูนก การเดิน/ขี่จักรยานชมธรรมชาติในพื้นท่ีพรุ  

                3) ปรับปรุงพื้นที่/ภูมิทัศน์ในพื้นที่พรุให้เหมาะสมกับการด้าเนิน
กิจกรรม  

                4) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่พรุ
ฉิมพลี โดยอาจเข้าร่วมในเส้นทางการท่องเที่ยวของคาบสมุทร
สทิงพระหรือต้าบลเชิงแส  

           *ในการด้าเนินการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะ
เจ้าของที่ดินในพ้ืนท่ีพรุ 
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ตารางที ่2 (ต่อ)  
 

แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุ
ฉิมพลี 

วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

3. การท้าการเกษตรในพื้นที่พรุ
อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์:  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุเพื่อสร้างรายได้
นอกเหนือจากการปลูกปาล์มน้้ามันท่ีส่งผลเสียต่อระบบนิเวศพื้นที่พรุ  
 
กิจกรรม:  รายละเอียดในการส่งเสริมการท้าการเกษตรในพื้นที่พรุอย่างยั่งยืน 
อาจจะประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้  

             1) การรวมกลุ่มผู้สนใจท้าการเกษตรในพ้ืนที่พรุ  (อาจจะ
เป็นเจ้าของที่ดิน)  

             2) รวบรวมความรู้จากเอกสาร/ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับ
ชนิดพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สามารถเจริญได้ในพ้ืนที่พรุ
ตามธรรมชาติ  

             3) ก้าหนดชนิดพันธุ์พืชที่ใช้และทดลองด้าเนินการปลูกใน
พ้ืนที่น้าร่อง 

             4) สรุปผลการด้าเนินงานและขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนๆ หาก
ประสบความส้าเร็จ  

 
      *ชนิดพันธุ์พืชที่ใช้ควรเป็นพืชในท้องถิ่นที่สามารถขึ้นได้ในพื้นที่พรุ  เช่น 
ไม้เสม็ด  ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่พัฒนาเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ   

 
 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่น้าเสนอเป็นการปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุที่บางส่วนมี
การด้าเนินการอยู่แล้วให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าพรุทั้งการใช้ไม้
เสม็ดและการท้าประมงซึ่งได้เสนอให้ชุมชนมีการก้าหนดข้อตกลงการเข้าไปใช้ประโยชน์ บางส่วนเป็น
กิจกรรมที่ไม่เคยมีการด้าเนินการในพ้ืนที่ เช่น การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากพ้ืนที่
พรุฉิมพลีเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งในด้านของระบบนิเวศป่าพรุที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวและความหลากหลายทางชีวภาพของนกประจ้าถิ่นและนกอพยพ นอกจากนี้ในด้าน
การท้าการเกษตรในพ้ืนที่พรุได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ชนิดพันธุ์พ้ืนถิ่นที่มีอยู่ในป่าพรุแทนการปลูก
ปาล์มน้้ามันซึ่งในการปลูกต้องมีการปรับระบบน้้าซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศป่าพรุ  
 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่น้าเสนอส้าหรับพรุฉิมพลีมีความสอดคล้องกับแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่เสนอโดยหน่วยงานและนักวิจัยอ่ืน ๆ เช่น การควบคุมการตัดไม้เสม็ดไม่ให้ส่งผลกระทบ
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ต่อระบบนิเวศ (ธนิตย์ หนูยิ้ม, 2545, 93-105) การสร้างข้อตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุ 
(ประเสิรฐ เนตรประจิต, 2550) การจัดการการท้าประมงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือก้าหนดกฏเกณฑ์ในการ
ท้าประมงที่เหมาะสม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าโดยใช้ชนิดพันธุ์ในท้องถิ่น (Ramsar Convention 
Secretariat, 2010, pp.44-47) ในส่วนของที่พรุอ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่พรุ Tasek Bera ในประเทศ
มาเลเซียซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศแห่งแรกของประเทศมาเลเซีย ที่ได้พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยที่ให้ชนพ้ืนเมืองมีส่วนร่วม เนื่องจากชนพ้ืนเมืองอาศัยและใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีนี้มานาน  (Prentice et al., 1998, pp.47-56)  
  
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุฉิมพลีอย่างชาญฉลาด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศพ้ืนที่พรุ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของที่ดินและชุมชนในพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุ 
พบว่าแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุฉิมพลีที่เป็นไปได้ ประกอบด้วย 1) การใช้ประโยชน์ผลผลิต
จากพ้ืนที่พรุอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและคุณค่า
ด้านอื่น ๆ ของ  เช่น การท้าประมงของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือยังชีพ โดยใช้เครื่องมือประมงพ้ืนบ้านที่ไม่ได้
จับสัตว์น้้าจ้านวนที่มากเกินไป โดยชุมชนร่วมก้าหนดกติกาการท้าประมงในป่าพรุ  2) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พ้ืนที่พรุและ
สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาพ้ืนที่พรุเชิงแสเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศส้าหรับ
ศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะการดูนกและศึกษาระบบนิเวศป่าพรุ 3) การท้าการเกษตรในพ้ืนที่พรุอย่าง
ยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เจ้าของพ้ืนที่ท้าการเกษตรในรูปแบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบน้้าในพ้ืนที่พรุ 
เช่น การปลูกไม้เสม็ด เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับเจ้าของที่ดิน ซ่ึงหากชุมชนและเจ้าของพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
จะเห็นความส้าคัญของพ้ืนที่พรุฉิมพลีและไม่คิดเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไปเป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร เช่น 
ปาล์มน้้ามัน   
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาสามารถน้าไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนพ่ือใช้เป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่พรุ
เพ่ือให้เกิดรายได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งหากชุมชนเกิดรายได้จากกิจกรรมเหล่านี้จะ
ท้าให้ตระหนักและเห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์พ้ืนที่พรุไว้ อย่างไรก็ตามในการด้าเนินการอาจ
ทดลองในพ้ืนที่ขนาดเล็กก่อนเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ แล้วจึงขยายพ้ืนที่ด้าเนินการ หากชุมชนใน
พ้ืนที่เห็นตัวอย่างที่ประสบความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจะเกิดความเชื่อมั่นและเริ่มปฏิบัติตาม    
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ผลการด้าเนินงานการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน ในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา

ตอนกลาง อ้าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

Performance of Community-Base 

Fishery Resources Organizing in Central Part of Songkhla Lake, 

Pakpayoon District, Phattalung Province 
อับบาส หลับด้วง1 และสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล2 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาปัญหาการท าประมงก่อนการจัดระเบียบ
ทรัพยากรประมง และผลการด าเนินงานการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ านวน 6 ราย และสัมภาษณ์รายบุคคลชาวประมงพ้ืนบ้านจ านวน 120 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณโดยใช้สถิติทีในรูปของการทดสอบแบบจับคู่ (Paired Test) ผล
การศึกษาพบว่า จุดเริ่มต้นการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน เกิดจากการส านึกหวงแหนต่อ
แหล่งท ามาหากินเป็นพ้ืนฐานส าคัญ หลังการจัดระเบียบทรัพยากรประมง พบว่าทะเลสาบสงขลามี
ความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ส่งผลให้ปริมาณกุ้งหัวมันที่จับได้เพ่ิมสูงขึ้นจาก 11.14 เป็น 27.61 กิโลกรัมต่อ
ครั้ง (P=0.000)ปลาดุกทะเลที่จับได้เพ่ิมสูงขึ้นจาก 2.60  เป็น 3.78 กิโลกรัมต่อครั้ง (P=0.004)รายได้
สุทธิจากการท าประมงเพ่ิมขึ้นจาก 10,184.17 เป็น 15,275.42 บาทต่อเดือน (P=0.001) และเงิน
ออมเพ่ิมข้ึนจาก 16,248.67 เป็น  29,170.67 บาทต่อครัวเรือน (P=0.001) 

ค้าส้าคัญ : ผลการด าเนินงาน, การจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน, ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง  
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Abstract 
 

 This research mainly aims to study the fishery problem before organizing the 
fishery resources and performance on organizing the fishery resources in Central 
Songkhla Lake in Pakpayoon District, Phattalung Province. The data was collected 
from 6 key informants via in-depth interview and from 120 artisanal fishermen 
through personal interview. The data was analyzed using descriptive statistics and 
quantitative technique via t-statistic in form of Paired-Test.  
 The results revealed as details.  The beginning point of organizing the fishery 
resources which is initiated by community is realization of villagers towards the 
source of their livelihood. After organizing the fishery resources, the Songkhla Lake 
returns to be abundant. As a result, the quantity of Whiskered Velvet Shrimp 
(Metapenaeopsis barbata) increases from 11.14 to 27.61 kilogram/harvest 
(P=0.000).The quantity of Coral Catfish increases from 2.60 to 3.78 kilogram/harvest 
(P=0.004). Net income from the fishery increases from 10,184.17 to 15,275.42 
Baht/month (P=0.001). And savings increases from 16,248.67 to 29,170.67 
Baht/household (P=0.001)  
 
Keywords : Performance, Community - Based Fishery Resources Organizing, Songkhla Lake 

 
บทน้า 
 ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งมี
ภูมิประเทศที่หลากหลาย อันประกอบไปด้วยภูเขาสูง ที่ราบแบบลูกคลื่น ที่ราบขนาดใหญ่ และที่ราบ
ชายฝั่งทะเล ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้ าแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีระบบทะเลสาบแบบลากูน 
(Lagoon) ขนาดใหญ่ โดยทะเลสาบสงขลามีสภาพทางนิเวศวิทยาที่หลากหลายเป็นแอ่งรองรับน้ าจืด
ขนาดใหญ่ทั้งจากน้ าฝน น้ าจืดจากล าคลองธรรมชาติ น้ าหลากจากแผ่นดินและน้ าเค็มจากทะเลอ่าว
ไทยไหลเข้ามาในทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลามีพ้ืนที่ประมาณ 8 ,484.35 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา (สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, 2557) 

พ้ืนที่ในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตอนบนเรียกว่า ทะเล
หลวง ส่วนตอนล่างเรียกว่า ทะเลสาบ เนื่องจากทะเลสาบสงขลาตอนกลางมีขนาดใหญ่ มีชุมชน
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จ านวนมากตั้งอยู่ริมชายฝั่ง ทะเลสาบตอนกลางมีพ้ืนที่ทั้งหมด 485,500 ไร่ คุณสมบัติของน้ าใน
ทะเลสาบตอนบนเป็นน้ าจืดและค่อย ๆ เป็นน้ ากร่อยในตอนล่างลงมา (เลิศชาย ศิริชัย  และนฤทธิ์ 
ดวงสุวรรณ์, 2552) ในส่วนทะเลสาบสงขลาตอนกลางในพ้ืนที่อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่
ที่ติดกับทะเลสาบสงขลา 5 ต าบล คือ ต าบลเกาะนางค า ต าบลเกาะหมาก ต าบลฝาละมี ต าบลปาก
พะยูน ต าบลดอนประดู่ ส าหรับปี พ.ศ. 2555 มีครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้านจ านวน 1,242 ครัวเรือน 
และเรือประมงพ้ืนบ้านจ านวน 1,252 ล า (ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง, 2557) 

 ทรัพยากรประมงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และความส าคัญ
หลายประการ กล่าวคือ เป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญให้กับประชากร เป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้
แก่ชาวประมง เป็นแหล่งของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น (สุธัญญา ทองรักษ์, 2542) ในส่วนของ
ชุมชนประมงรอบทะเลสาบ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานมายาวนาน ชาวประมงพ้ืนบ้านที่
ประกอบอาชีพท าประมงในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่เป็นประมงขนาดเล็ก สภาพการท าประมงของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านรอบทะเลสาบสงขลา จะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่และวัฒนธรรมของ
ชุมชน ชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และท าประมงในทะเลสาบมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดย
อาศัยพ้ืนที่ทะเลสาบบริเวณหน้าบ้านเป็นขอบเขตท าประมงของครอบครัว ติดตั้งเครื่องมือประมง
ประจ าที่ เช่น ไซนั่ง โหมระ และโพงพาง ตลอดจนมีการซื้อขายสิทธิอาณาเขตของตนเอง (คณิตา ศรีประสม 
และคณะ, 2549) 

 ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลามีปริมาณลดลงและเสื่อมโทรมลงเป็นล าดับ อัน
เนื่องจากการท าประมงที่เกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ ท าการประมงแบบท าลายล้าง มีการ
พัฒนาเครื่องมือท าการประมงหลากหลายขึ้นและไร้ระเบียบ เช่น ไซนั่ง โหมระ โพงพาง การช็อตปลา
ด้วยกระแสไฟฟ้า และสารเบื่อปลา เป็นต้น มีการจับสัตว์น้ าในฤดูวางไข่ การร่วมกลุ่มจัดระเบียบ
ทรัพยากรประมงโดยชุมชน ในรูปของการท าเขตจัดระเบียบทรัพยากรประมงเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์
น้ าจึงเกิดข้ึน การรวมกลุ่มดังกล่าวเกิดข้ึนในบริเวณชุมชนต่าง ๆ รอบทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ทั้งนี้
เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า เป็นที่หลบภัย วางไข่ และหาอาหารของทรัพยากรสัตว์น้ าวัย
อ่อน โดยหวังว่าระบบนิเวศวิทยาในทะเลสาบสงขลาจะกลับมาเหมือนในอดีต  

การศึกษาเรื่องผลการด าเนินงานการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน ในทะเลสาบ
สงขลาตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงนี้ จึงมีขึ้นเพ่ือตอบค าถามว่า พัฒนาการการประมง
ในพ้ืนที่อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นอย่างไร ปัญหาการใช้ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางก่อนการจัดระเบียบทรัพยากรประมงเป็นอย่างไร การจัดระเบียบทรัพยากรประมง
และผลการด าเนินงานการจัดระเบียบทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาเป็นอย่างไร และปัญหาการ
ด าเนินงานการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน มีมากน้อยแค่ไหน องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
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คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน ทั้งในชุมชนที่ศึกษาและชุมชน
อ่ืน ๆ รอบทะเลสาบสงขลาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรและอาชีพการท าประมงที่ยั่งยืน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาพัฒนาการการประมง ในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง 

 2) เพ่ือศึกษาปัญหาการท าประมงก่อนการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพ้ืนที่ทะเลสาบ

สงขลาตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 3) เพ่ือศึกษาองค์กรและกฎระเบียบในการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพ้ืนที่ทะเลสาบ

สงขลาตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 4) เพ่ือศึกษาลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมงพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่ทะเลสาบ

สงขลาตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 5) เพ่ือศึกษาลักษณะการท าประมงของชาวประมงพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา

ตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 6) เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา

ตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 7) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพ้ืนที่
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

วิธีการวิจัย 
รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้
1. ข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากภาคสนาม โดยเลือกต าบลที่ศึกษา

เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ เลือกชุมชนที่มีการจัดระเบียบทรัพยากรโดยชุมชน โดยเลือกได้ต าบลฝาละมี 
1 กลุ่ม และต าบลเกาะหมาก 4 กลุ่ม รวมทั้งหมด 5 กลุ่ม การรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ส่วนแรกรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน 6 ราย คือ ประธานกลุ่มจัดระเบียบ
ทั้ง 5 กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ าจืดพัทลุง ในส่วนแรกนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Questionnaire) และ
ส่วนที่สองรวบรวมจากชาวประมงพ้ืนบ้านทั้ง 5 กลุ่ม จ านวน 120 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1222 
 

บังเอิญ (Accidental Sampling) ส่วนที่สองนี้ใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล (Personal Interview) 
ด้วยแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Questionnaire) 

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนีป้ระกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) และการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) เป็นต้น  

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสอง
ประชากรที่ขึ้นต่อกัน โดยใช้สถิติที (t-Statistic) ในรูปการทดสอบแบบจับคู่ (Paired Test) คือ การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งในการท าประมงของครัวเรือนชาวประมง
พ้ืนบ้าน ระยะเวลาการท าประมงของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน ปริมาณสัตว์น้ าของครัวเรือน
ชาวประมงพ้ืนบ้าน (โดยทดสอบสัตว์น้ า 5 ชนิด คือ กุ้งหัวมัน กุ้งก้ามกราม ปลาหัวโม่ง ปลาดุกทะเล 
(มีหลัง) ปลาบุตรี) รายได้สุทธิจากการท าประมงของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน ค่าใช้จ่ายจากการท า
ประมงของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน เงินออมจากการท าประมงของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน 
พ้ืนที่การถือครองของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้านก่อนและหลังการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดย
ชุมชน  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยมี 7 ส่วน ดังนี้ 
1. พัฒนาการการประมง ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
ระยะแรกก่อนปี พ.ศ. 2504 ประชากรที่มาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีความสันทัดในการ

จับสัตว์น้ าควบคู่กับการท านา และการเพาะปลูก ซึ่งเป็นการท ามาหากินเพ่ือยังชีพ ในระยะนี้สภาพ
พ้ืนที่ มี ความอุดมสมบู รณ์  สภาพชี วิ ตความ เป็นอยู่ ของชาวประมง พ้ืนบ้ านมีการ พ่ึ งพา
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือด ารงชีวิต ชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่มีการท าประมงเพ่ือบริโภคกันเอง
ภายในครอบครัว แบ่งปันให้กับเครือญาติ ที่เหลือจึงขาย เครื่องมือประมงที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น
สิ่งประดิษฐ์ทางภูมิปัญญาเป็นส าคัญ  
 ระยะที่สอง ช่วงปี พ.ศ.2504-2534 สภาพนิเวศวิทยาในพ้ืนที่เริ่มเสือ่มโทรม วิถีชีวิตของชาวประมง
พ้ืนบ้านเปลี่ยนแปลงไป เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคประมงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม การท าการประมง
เริ่มมกีารเปลี่ยนแปลงจากการประมงยังชีพมาเป็นการท าประมงเพ่ือสร้างรายได้ เครื่องมือที่ใช้ในการ
จับสัตว์น้ าก็มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจับมากขึ้น เกิดการแย่งชิงทรัพยากรสัตว์น้ าระหว่างชาวประมง
ด้วยกัน 
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 ระยะที่สาม ช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2557 ในระยะนี้ทะเลสาบสงขลาตอนกลางอยู่ในสภาพเสื่อม
โทรม ส่งผลท าให้ทรัพยากรประมงลดลง ชาวประมงพ้ืนบ้านพยายามต่อสู่กับอุปสรรคที่เกิดขึ้น จึงมี
การรวมกลุ่มจัดระเบียบทรัพยากรประมง เพ่ือต้องการให้สามารถจับสัตว์น้ าได้จ านวนมากขึ้น และ
ฟ้ืนฟูทะเลสาบสงขลาให้กลับมาเหมือนอดีต 
 2. ปัญหาการท้าประมงก่อนการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง 
 ปัญหาการท าประมงก่อนการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน ในพ้ืนที่ทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางที่ศึกษาโดยสรุปมี 9 ด้าน คือ  

(1) การปิดปากระวะ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ส่งผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ าที่ชาวประมงจับได้ 
เนื่องจากสัตว์น้ าวัยอ่อนไม่สามารถเข้ามาสู่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางได้ ท าให้จ านวนสัตว์น้ า
เศรษฐกิจลดลงเป็นอย่างมาก  

(2) การขยายตัวของการท าประมงในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง พร้อมกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพเครื่องมือประมง ส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่มากขึ้น 

(3) การตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา เกิดจากกิจกรรมของคนรอบทะเลสาบสงขลา 
โดยเฉพาะชาวประมงพ้ืนบ้านทีม่ีเครื่องมือประมงประจ าที่ ซึ่งเครื่องมือประมงประจ าที่กลับกลายเป็น
ตัวดักตะกอน ส่งผลต่อระบบการไหลเวียนของน้ าช้าลง  

(4) สาหร่ายหนามเกิดขึ้นมากในแหล่งน้ าที่มีอนินทรียสารในปริมาณมากเกินไป ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน้ า ปริมาณสัตว์น้ า และพ้ืนที่การท าประมงลดลง  

(5) การลดลงของพ้ืนที่ป่าต้นน้ า เนื่องจากพ้ืนที่ป่าต้นน้ าถูกดัดแปลงไปเป็นสวนยางพารา 
และชุมชนที่อยู่อาศัย ส่งผลให้เกิดการสะสมของตะกอนดินและทรายในทะเลสาบ ท าให้ทะเลสาบตื้น
เขินมากขึ้น 

(6) คุณภาพน้ าที่ลดลง เกิดจากภาคครัวเรือน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และโรงงาน
อุตสาหกรรมบริเวณทะเลสาบสงขลามีการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเลสาบสงขลา  

(7) ขาดระบบการจัดการที่ดีในการจับสัตว์น้ า เนื่องจากชาวประมงพ้ืนบ้านมีการจับสัตว์น้ า
มากจนเกินก าลังการผลิตของธรรมชาติ ประกอบกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่บังคับใช่กฎหมาย
อย่างจริงจัง  

(8) การท านากุ้ง น าความเสื่อมโทรมสู่ทะเลสาบสงขลา ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิต
ของคนอ่ืนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(9) การสดลงของป่าชายเลนที่เกิดจากทางเศรษฐกิจของมนุษย์ เช่นการเพาะเลี้ยงกุ้งรุกป่า
ชายเลน น้ าทิ้งจากบ่อกุ้ง และน้ าทิ้งจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน ป่าชายเลนในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางก าลังวิกฤต เนื่องจากพ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงทุกปี  
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 3. องค์กรและกฎระเบียบในการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง 

จุดเริ่มต้นการจัดระเบียบทรัพยากรประมงเกิดจากการมีส านึกหวงแหนต่อแหล่งท ามาหากิน
ของคนในชุมชน ซึ่งโครงสร้างของกลุ่มจัดระเบียบทรัพยากรประมงมีคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
ต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับการด าเนินงาน โดยการจัดระเบียบทรัพยากรประมงในชุมชนที่ศึกษา ใช้
หลักพ้ืนฐานทางศาสนา 2 ประการ คือ หนึ่ง เป็นกฎที่ตั้งอยู่บนความเชื่อของชาวประมงพ้ืนบ้านใน
ชุมชน ชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มี
ระบบความเชื่อในทรัพยากรประมงว่าเป็นของพระองค์อัลลอฮฺที่ประทานให้กับมนุษย์ มนุษย์ต้องมี
ความรับผิดชอบ (อามานะฮฺ) ต่อทรัพยากรประมง หลักที่สอง คือ กฎการร่วมมือ และความสามัคคี
ของชาวประมงพ้ืนบ้านในชุมชน การมีกฎระเบียบเพ่ือการควบคุมระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้านใน
หมู่บ้าน เป็นกฎระเบียบที่ยอมรับของทุกคนภายในหมู่บ้ าน เมื่อมีการละเมิดจะมีการลงโทษตาม
กฎระเบียบที่ตกลงไว้ 

ส าหรับลักษณะการจัดระเบียบทรัพยากรประมงประกอบด้วย  การก าหนดเขตพ้ืนที่ที่
เหมาะสม วางแนวเขตพ้ืนที่การจัดระเบียบทรัพยากรประมง โดยเลือกพ้ืนที่บริเวณหน้าหมู่บ้าน ปัก
ป้ายแสดงเขตจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลาอย่างชัดเจน จัดสร้างคอกเพ่ือเป็น
การอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนในพ้ืนที่จัดระเบียบทรัพยากรประมง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในพ้ืนที่
จัดระเบียบทรัพยากรประมง ในช่วงที่มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าและช่วงสัตว์น้ าวางไข่ เป็นต้น 

4. ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง 

ชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.5 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 17.5 มีอายุ
เฉลี่ย 48.45 ปี ร้อยละ 74.2 จบการศึกษาไม่เกินชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 46.7 ของครัวเรือนมี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยท าประมง 2 คน ร้อยละ 65.0 ของชาวประมงพ้ืนบ้านมีรายได้รวม
ของครัวเรือนไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 44.3 ของครัวเรือนมีพ้ืนที่ถือครอง 2 - 5 ไร่
ต่อครัวเรือน  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันมีผู้หญิงจ านวนหนึ่งประกอบอาชีพ
ท าการประมงเหมือนผู้ชาย โดยจ านวนหนึ่งออกเรือไปพร้อมกับสามี ช่วยกันท ามาหากิน ชาวประมง
พ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยกลางคน เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาชาวประมงพ้ืนบ้านมีการศึกษาไม่
เกินชั้นประถมศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ หฤษฎ์ บินโต๊ะหีม (2555) ที่รายง านว่า 
ชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่เกินชั้นประถมศึกษา เนื่องจากสังคมชาวประมงเป็นสังคม
ชนบท ไม่นิยมศึกษาในระดับสูง เมื่อมีงานท าก็เริ่มสร้างครอบครัวและมีคู่ครอง 
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 5. ลักษณะการท้าประมงของชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
ชาวประมงพ้ืนบ้านมีประสบการณ์เฉลี่ย 20.33 ปี ร้อยละ 90.0 ของชาวประมงมีเรือประมง

(ที่ติดเครื่องยนต์) จ านวน 1 ล า จ านวนครั้งที่จับสัตว์น้ าเฉลี่ย 23.92 ครั้งต่อเดือน โดยร้อยละ 93.3 
ใช้แรงงานในครัวเรือน  

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นได้ว่า ชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่รับช่วงต่อมาจากบรรพบุรุษ
ต้องอาศัยประสบการณ์และความช านาญในการท าประมง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีรัตน์ หลับจันทร์ 
(2551) ที่รายงานว่า ชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าประมงเฉลี่ย 19.79 ปี 
ชาวประมงพ้ืนบ้านมีจ านวนครั้งที่ออกท าการประมงที่แตกต่างกันมาก ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปั จจัยส่วน
บุคคล แหล่งรายได้หลักในครัวเรือน ความใกล้หรือไกลของที่อาศัยจากแหล่งท าประมง เป็นต้น  
เครื่องมือประมงที่ชาวประมงพ้ืนบ้านใช้ในการจับสัตว์น้ าในปัจจุบันประกอบด้วย ไซนั่ง อวนปลา อวน
กุ้ง ไซกุ้งก้ามกราม แห ไซหีบ (ไอ้โง่) ไซปลา ฉมวก (บวบ) เบ็ดราว ซั้ง (หม า) ตามล าดับ ส าหรับการ
จ าหน่ายสัตว์น้ าสดส่วนใหญ่จ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง ชาวประมงพ้ืนบ้านกลุ่มนี้จะไม่มีการแปรรูป
สัตว์น้ าที่จับมาได้เพ่ือจ าหน่าย เพราะหลังกลับขึ้นฝั่งแล้วจะมีความเหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก จึงสะดวก
ที่จะจ าหน่ายผลผลิตในรูปสัตว์น้ าสดและจ าหน่ายที่จุดรับซื้อ 

6. ผลการด้าเนินงานการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
 ผลการศึกษาพบว่า หลังการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน ส่งผลให้ปริมาณกุ้งหัวมัน
ที่จับได้เพ่ิมสูงขึ้นจาก 11.14 เป็น 27.61 กิโลกรัมต่อครั้ง (P=0.000) ปลาดุกทะเลที่จับได้เพ่ิมสูงขึ้น
จาก 2.60 เป็น 3.78 กิโลกรัมต่อครั้ง (P=0.004) รายได้สุทธิจากการท าประมงเพ่ิมขึ้นจาก 
10,184.17 เป็น 15,275.42 บาทต่อเดือน (P=0.001) และเงินออมเพ่ิมขึ้นจาก 16 ,248.67 เป็น 
29,170.67 บาทต่อครัวเรือน (P=0.001)  

ในขณะที่ จ านวนครั้งในการท าประมงของครัวเรือนต่อเดือน ระยะเวลาในการท าประมงใน
แต่ละครั้ง ปริมาณกุ้งก้ามกราม ปลาหัวโม่ง และ ปลาบุตรีที่จับได้ในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายจากการท า
ประมงของครัวเรือนในแต่ละเดือน และพ้ืนที่ถือครองของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน ระหว่างก่อน
และหลังการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (P < 
0.05) (ตารางท่ี 1) 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นได้ว่า หลังการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน ท าให้
สภาพแวดล้อมชายฝั่งของทะเลสาบสงขลามีความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิม
สูงขึ้น ส่งผลต่อปริมาณสัตว์น้ าเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ชาวประมงพ้ืนบ้านมีรายได้สุทธิจากการท า
ประมงเพ่ิมขึ้น ส่งผลท าให้ชาวประมงพ้ืนบ้านมีเงินออมเพ่ิมขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง
พ้ืนบ้านดีขึ้น  
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7. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลาตอนกลาง 

ผลการศึกษาพบว่า มีความขัดแย้งพอสมควรระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานการจัด
ระเบียบทรัพยากรประมงกับสมาชิก โดยคณะกรรมการด าเนินงานมีแนวคิดที่จะท าให้ปริมาณสัตว์น้ า
และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมขึ้น ในส่วนของสมาชิกกลุ่มจัดระเบียบทรัพยากรประมงนั้น 
ในช่วงแรกของการใช้ระเบียบ สมาชิกกลุ่มมีทั้งที่ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส าหรับสมาชิกกลุ่มที่เห็น
ด้วยมองถึงประโยชน์ในอนาคตที่ส่วนรวมจะได้รับจากการจัดระเบียบทรัพยากรประมง แต่ส าหรับ
สมาชิกกลุ่มบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยมองว่าการจัดระเบียบทรัพยากรประมงท าให้พ้ืนที่ท ามาหากินลด
น้อยลง 

ปัญหาด้านกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ และเป็นกิจกรรมที่
สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มจัดระเบียบทรัพยากรประมง แต่บางกิจกรรมที่ทางกลุ่มจัดระเบียบ
ทรัพยากรประมงก็มีปัญหา เช่น กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่พ้ืนที่จัดระเบียบทรัพยากรประมง 
ซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแต่ละครั้ง กลุ่มจัดระเบียบทรัพยากรประมงต้องมีการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ บางครั้งหน่วยงานราชการน าสัตว์น้ ามาปล่อยในช่วงที่ไม่เหมาะสมกับสภาพน้ าของ
ทะเลสาบสงขลา กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนในพ้ืนที่เขตจัดระเบียบทรัพยากรเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี
ความล้มเหลวในการด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากกล้าพันธุ์ไม้ที่น ามาไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใน
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลการด าเนินงานการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชนในพ้ืนที่ทะเลสาบ
สงขลาตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พบว่า พัฒนาการการประมงในพ้ืนที่ทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางระยะแรก ก่อน ปี พ.ศ.2504 ประชากรที่มาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีความ
สันทัดในการจับสัตว์น้ าควบคู่กับการท านา และการเพาะปลูกซึ่งเป็นการท ามาหากินเพ่ือยังชีพ ใน
ระยะนี้ระบบนิเวศในทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณ์ ระยะที่สอง ปี พ.ศ.  2504-2534 วิถีชีวิตของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการท าการประมงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการประมงยัง
ชีพ มาเป็นการท าประมงเพ่ือสร้างรายได้ เครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้ าก็มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
มากขึ้น ระยะที่สาม ปี พ.ศ. 2535-2557 ความหลากหลายของทรัพยากรประมงอยู่ในสภาพเสื่อม
โทรม ที่ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงลดลง มีการใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายและ
ท าลายล้าง 



 
 

 

ตารางท่ี 1 ผลด าเนินงานก่อนและหลังการจัดระเบียบทรัพยากรประมง 

รายการ ก่อนการ
จัด

ระเบียบ 

หลังการ
จัด

ระเบียบ 

จ้านวน
ชาวประมง
พื้นบ้าน 

ค่า 
 t -statistics 

นัยส้าคัญ
ทางสถิติ 

1.จ านวนครั้งในการท าประมงของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน (ครั้งต่อเดือน) 24.65 24.13 120 1.223 (0.224) NS 
2.ระยะเวลาการท าประมงของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน (ชั่วโมงต่อครั้ง) 3.99 3.83 120 1.170 (0.244) NS 
3.ปริมาณสัตว์น้ าของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน (กิโลกรัมต่อครั้ง) 
 - กุ้งหัวมัน 
 - กุ้งก้ามกราม 
 - ปลาหัวโม่ง 
 - ปลาดุกทะเล (มีหลัง) 
 - ปลาบุตรี 

 
11.14 
1.59 
10.45 
2.60 
12.13 

 
27.61 
1.72 
10.30 
3.78 
11.67 

 
113 
64 
44 
58 
39 

 
-5.061 
-0.532 
0.142 
-3.045 
0.239 

 
(0.000) ** 
(0.596) NS 
(0.888) NS 
(0.004) ** 
(0.812) NS 

4.รายได้สุทธิจากการท าประมงของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน (บาทต่อเดือน) 10,184.17 15,275.42 120 -3.468 (0.001) ** 

5.ค่าใช้จ่ายจากการท าประมงของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน (บาทต่อเดือน) 4,853.38 4,725.63 120 0.199 (0.843) NS 
6.เงินออมจากการท าประมงของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน (บาทต่อครัวเรือน) 16,248.67 29,170.67 75 -3.476 (0.001) ** 
7.พื้นที่การถือครองของครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน (ไร่ต่อครัวเรือน) 5.41 5.50 92 -0.843 (0.401)NS 

หมายเหตุ  ** หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ α = 0.01 

     NS หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ α = 0.05 
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ปัญหาการท าประมงก่อนการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางที่ศึกษา 9 ด้าน คือ (1) การปิดปากระวะ (2) การขยายตัวของการท าประมง (3) การตื้น
เขินของทะเลสาบสงขลา (4) สาหร่ายหนาม (5) การลดลงของพ้ืนที่ป่าต้นน้ า (6) คุณภาพน้ าที่ลดลง 
(7) ขาดระบบการจัดการที่ดีในการจับสัตว์น้ า (8) การท านากุ้ง (9) ป่าชายเลน  ทุกด้านต่างมี
ผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรประมงของทะเลสาบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

จุดเริ่มต้นในการจัดระเบียบทรัพยากรประมงเกิดจากการมีส านึกหวงแหนแหล่งท ามาหากิน
ของชุมชน โดยโครงสร้างของกลุ่มการจัดระเบียบทรัพยากรประมงมีคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดและก ากับการด าเนินงาน การจัดระเบียบทรัพยากรประมงอาศัยหลักการทาง
ศาสนา 2 อย่าง คือ หนึ่ง เป็นกฎที่ตั้งอยู่บนความเชื่อของชาวประมงพ้ืนบ้านในชุมชน  คือเชื่อใน
ทรัพยากรประมงว่าเป็นของพระองค์อัลลอฮฺที่ประทานให้กับมนุษย์ มนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบ (อา
มานะฮฺ) ต่อทรัพยากรประมง หลักท่ีสอง คือ กฎการร่วมมือ และความสามัคคีของชาวประมงพ้ืนบ้าน
ในชุมชน 
 ชาวประมงส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน มีการศึกษาไม่เกินชั้นประถมศึกษา นับถือศาสนา
อิสลาม เป็นชายและสมรสแล้ว และส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยท าประมงประมาณ 2 คน ท า
อาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 70.8 มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 11,764.17 บาทต่อเดือน มีพ้ืนที่ถือ
ครองเฉลี่ย 5.50 ไร่ ชาวประมงพ้ืนบ้านมีหนี้สิน ร้อยละ 68.2 ซึ่งสังเกตได้ว่าอาชีพการท าประมงใน
ทะเลสาบไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้จากการศึกษาในระบบแต่อย่างใด แต่ใช้ประสบการณ์ที่ชาวประมงสั่ง
สมและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นหลัก อย่างไรก็ตามประเด็นนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนได้
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวประมงจ านวนหนึ่งที่จ้องจับสัตว์น้ าด้วยเครื่องมือ
ผิดกฎหมาย อันน ามาซึ่งความไม่ยั่งยืนในอาชีพในที่สุด 
 ชาวประมงพ้ืนบ้านมีประสบการณ์เฉลี่ย 20.33 ปี ส่วนใหญ่มีเรือประมงที่ติดเครื่องยนต์
เพียงล าเดี่ยว เครื่องมือประมงที่ชาวประมงในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางนิยมใช้ ได้แก่ ไซนั่ง 
อวนปลา อวนกุ้ง ไซกุ้งก้ามกราม แห ไซหีบ (ไอ้โง่) ไซปลา ฉมวก (บวบ) เบ็ดราว ซั้ง (หม า) 
ตามล าดับ  

หลังการจัดระเบียบทรัพยากรประมง พบว่าปริมาณกุ้งหัวมัน และปลาดุกทะเลที่จับได้ในแต่
ละครั้ง ส่งผลให้รายได้สุทธิจากการท าประมงในแต่ละเดือน และปริมาณเงินออมของครัวเรือน เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.01) 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดระเบียบทรัพยากรประมง พบว่าสมาชิก
บางส่วนเห็นว่าพ้ืนที่จัดระเบียบทรัพยากรประมงไปทับซ้อนกับเครื่องมือประมงชนิดประจ าที่ เช่น ไซ
นั่ง ของสมาชิก ท าให้สมาชิกกลุ่มดังกล่าวเกิดความไม่พอใจ นอกจากนั้นยังพบปัญหาการปล่อยลูก
พันธุ์สัตว์น้ า เช่น กุ้งกุลาด าของหน่วยงานราชการไม่เหมาะสมกับสภาพน้ าของทะเลสาบสงขลา 
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ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานการจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน ในพ้ืนที่

ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง อ าเภอปากพะยูน และเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลการด าเนินงานการ
จัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของทะเลสาบสงขลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) จากผลการศึกษาชาวประมงพ้ืนบ้านมีการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายและท าลายล้าง 
เช่น โพงพาง การใช้ยาเบื่อในการจับปลาดุกทะเล (มิหลัง) ไซหีบ (ไอ้โง่) เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา ควรเข้มงวดในการควบคุมและปราบปรามการใช้
เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย 

2) จากผลการศึกษาการติดตั้งเครื่องมือประมงประจ าที่ชนิดไซนั่ง และโพงพาง ส่งผลให้เกิด
การตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ ควรจัดสรรงบประมาณในการขุดลอก
ทะเลสาบสงขลาบริเวณที่ตื้นเขิน ให้น้ าไหลเวียนได้สะดวก โดยการขุดลอกที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้น้อยที่สุด 

3) สัตว์น้ าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น กุ้งก้ามกราม ปลาหัวโม่ง ปลาบุตรี เป็นต้นในพ้ืนที่
ทะเลสาบสงขลามีจ านวนที่ลดลง ดังนั้นหน่วยงานกรมประมง ควรส่งเสริมการเพาะเลี้ยงลูกพันธุ์ปลา
ดังกล่าว และน ามาปล่อยในพ้ืนที่เขตจัดระเบียบทรัพยากรประมง ปีละ 2 ครั้ง โดยปล่อยในช่วงที่
เหมาะสมกับสภาพน้ าของทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

4) สมาชิกกลุ่มชาวประมงควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดระเบียบทรัพยากร
ประมง เช่นช่วยกันปลูกป่าชายเลนไว้ส าหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าตัวอ่อน ไม่จับ
สัตว์น้ าในฤดูผสมพันธุ์ ไม่จับสัตว์น้ าที่ใกล้สูญพันธุ์  

5) จากผลการศึกษาท่ีพบว่ารูปแบบการจ าหน่ายสัตว์น้ าของชาวประมงส่วนใหญ่จ าหน่ายเป็น
ผลผลิตสดผ่านพ่อค้าคนกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ควรจัดสรรงบประมาณในการ
จัดตั้งแพปลาชุมชน ด าเนินการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน ในการรับซื้อสัตว์น้ าที่ชาวประมงจับมาได้โดยไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ก าไรส่วนหนึ่งน ามาปันผลแก่สมาชิก และอีกส่วนหนึ่งจัดสรรเป็นงบจัดซื้อลูกพันธุ์
สัตว์น้ ามาปล่อยในพ้ืนที่จัดระเบียบประมงของชุมชน  

6) จากผลการศึกษาที่พบว่า หลังการจัดระเบียบทรัพยากรประมง ปริมาณกุ้งหัวมัน และปลา
ดุกทะเลที่จับได้ในแต่ละครั้ง รายได้สุทธิจากการท าประมงในแต่ละเดือน และปริมาณเงินออมของ
ครัวเรือน เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P < 0.01) ดังนั้นชาวประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของ
ทะเลสาบสงขลาควรมีการรวมกลุ่มจัดระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบ และช่วยเพ่ิมรายได้สุทธิจากการท าประมงรวมทั้งเงินออม
ให้แก่ครัวเรือนชาวประมงในที่สุด 
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7) หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการจัด
ระเบียบทรัพยากรประมงโดยชุมชน แก่ชาวประมงพ้ืนบ้าน เด็กและเยาวชนในชุมชนรอบทะเลสาบ
สงขลาเพ่ือสร้างจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือกันในการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง ของพ้ืนที่ และสุดท้ายผลประโยชน์จะตกแก่คนในชุมชนในที่สุด 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จมิได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวประมงพ้ืนบ้าน และผู้น ากลุ่มจัด
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การก้าจัดทองแดงและสังกะสีที่ปนเปื้อนในน้้า 
ด้วยเปลือกหอยแครง เปลือกหอยลาย และเปลือกหอยแมลงภู ่
Removal of Copper and Zinc Contaminated Water 

By Cockle Shell, Clams Shell and Mussel Shell 
 

ปิยะดา วชิระวงศกร1 อาภาภรณ์ หมีคุ้ม2 และอุษณีย์ ทิมสูงเนิน3 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจัดทองแดงและสังกะสีจาก
น้ าที่ปนเปื้อนทองแดงและสังกะสีด้วยเปลือกหอยแครง เปลือกหอยลาย และเปลือกหอยแมลงภู่ เป็น
วัสดุดูดซับ โดยในการทดลองใช้ทองแดงและสังกะสีที่ระดับความเข้มข้น 25, 50, 75 และ 100 ppm 
ผลการทดลองพบว่าผงเปลือกหอยแครงมีประสิทธิภาพในการก าจัดทองแดงและสังกะสีได้ดีกว่าผง
เปลือกหอยลายและผงเปลือกหอยแมลงภู่อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผงของเปลือกหอยทั้ง
สามชนิดสามารถก าจัดสังกะสีได้ดีกว่าทองแดงอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 

 
ค้าส้าคัญ: เปลือกหอย, ทองแดง, สังกะสี, การบ าบัดน้ าเสีย 
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Abstract 
 

This research was comparative study on copper and zinc removal 
efficiency of cockle shell, clams shell and mussel shell as absorbent material. The 
copper and zinc concentration of 25, 50, 75 and 100 ppm were used for 
experiments. The results showed that cockle shell was significantly higher copper 
and zinc removal efficiency than clams shell and mussel shell (p≤0.05). All three 
shells had significantly better zinc removal than copper removal (p≤0.05).  
 
Keywords : Shell, Copper, Zinc and Wastewater Treatment 

 
บทน้า 

น้ า เป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันพบว่าแหล่งน้ าหลาย
แหล่งได้ถูกท าลายลงด้วยฝีมือมนุษย์ เช่น การท าโรงงานอุตสาหกรรม การท าการเกษตร การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ ฯลฯ จึงท าให้เกิดน้ าเสียขึ้น ซึ่งน้ าเสียในที่นี้คือน้ าที่มีสารหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึง
ปรารถนาเจือปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้จะท าให้คุณสมบัติของน้ าเปลี่ยนแปลงไปจน
อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งน้ าเสียดังกล่าวไม่ ได้มีกระบวนการบ าบัดอย่าง
เหมาะสมก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าเสียที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็น
ปัญหาส าคัญส่งผลกระทบรุนแรงต่อมนุษย์และสัตว์ โลหะหนักที่อยู่ในแหล่งน้ าจะไปสะสมอยู่ในฟิล์มที่
บริเวณผิวหน้าน้ าหรือถูกดูดซับไว้กับสารแขวนลอยแล้วค่อย ๆ ตกตะกอนไปสู่เบื้องล่าง ซึ่งการสะสม
ของตะกอนโลหะหนักอาจมีผลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ท าให้สิ่งมีชีวิตได้รับเอาโลหะหนักเข้าไป
ผสมในเนื้อเยื่อ (กนกฝน ทศานนท์, 2536) มนุษย์เมื่อได้รับการสะสมของโลหะหนักในปริมาณมาก
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ความเป็นพิษของโลหะหนักนั้นเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลเสีย
และอันตรายต่อร่างกายโดยจะท าให้การท างานของระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ เช่น ท าให้เกิด
อาการอ่อนเพลีย เกิดความผิดปกติที่ระบบเลือด ปอด ไต และอวัยวะที่จ าเป็นต่าง  ๆ โลหะหนักที่
ส าคัญ เช่น ทองแดง และสังกะสี ซึ่งโลหะทองแดงรู้จักกันตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ทองแดงแผ่
กระจายทั่วไปในธรรมชาติ เป็นโลหะที่อ่อนดัดแปลงเป็นรูปได้ง่าย ทองแดงถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรม
ในรูปโลหะทองแดง และสารประกอบทองแดง ซึ่งความเป็นพิษของทองแดง จะมีอวัยวะเป้าหมาย
หลัก คือ ระบบทางเดินอาหาร ตับ ไต เลือด ระบบประสาทส่วนกลาง และอีกหนึ่งตัว คือ สังกะสี ซึ่ง
พบทั่วไปในธรรมชาติ สามารถแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่าย โดยแพร่กระจายจากอากาศลงสู่
ดิน และแหล่งน้ า การใช้ประโยชน์จากสังกะสีจะใช้ในการชุบเคลือบผิวโลหะ เพ่ือป้องกันการกัดกร่อน 
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ถ้าสิ่งมีชีวิตได้รับสังกะสีในปริมาณสูงเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งมีทั้งการเกิดพิษ
เฉียบพลัน และเรื้อรัง (นิศารัตน์ จุนเจริญวงศา, 2556) การปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน้ านับเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประสบอยู่ทั่วโลกในหลาย ๆ ประเทศจึงมีความเข้มงวดในการออกกฎหมายเพ่ือ
จะควบคุม โดยก าหนดให้มีการก าจัดโลหะหนักชนิดต่าง ๆ ออกจากน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า 
(Palmer, 1995) ปัจจุบันนี้มีหลากหลายวิธีในการบ าบัดโลหะหนักออกจากแหล่งน้ า เช่น การ
ตกตะกอนเคมี การใช้ไฟฟ้าในการบ าบัด และการใช้ถ่านกัมมันต์ในการดูดซับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
วิธีการเหล่านี้ยังคงมีราคาและต้นทุนที่สูงมาก และมีความเสี่ยงต่อการเกิดสารประกอบอันตรายที่
เกิดข้ึนใหม่ ซึ่งสารประกอบอันตรายที่เกิดขึ้นใหม่นี้ยากต่อการก าจัดอีกด้วย และการบ าบัดโลหะหนัก
บางวิธีก็ยังมีข้อจ ากัดในการบ าบัดและมีปัญหาต่าง ๆ ในการบ าบัดอีก เช่น วิธีการตกตะกอนเคมี และ
การบ าบดัน้ าเสียด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี มีข้อจ ากัดในเรื่องของความเข้มข้นของโลหะหนัก คือ 
ไม่สามารถบ าบัดได้ในช่วงความเข้มข้นของโลหะหนักในช่วง 1-100 มิลลิกรัมต่อลิตร (Wang and 
Ghen, 2006) และวิธีการบ าบัดโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวดูดซับทางชีวภาพ ซึ่งพบปัญหาเช่นกัน คือ ไม่
สามารถแยกเอาโลหะหนักออกจากจุลินทรีย์ได้ เป็นต้น การดูดซับจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการบ าบัด
โลหะหนักในน้ าทิ้ง ซึ่งโดยทั่วไปการดูดซับโลหะหนักออกจากน้ าเสียจะใช้ถ่านกัมมันต์เป็นวัสดุดูดซับ 
เนื่องจากเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามต้นทุนในการผลิตถ่านกัมมันต์นั้นยังราคาสูง
และการผลิตมีอยู่อย่างจ ากัด จึงมีการศึกษาค้นคว้าวัสดุดูดซับชนิดอ่ืนที่มีต้นทุนต่ ากว่ามาทดแทน 
หลายปีที่ผ่านมามีการคิดค้นวัตถุดิบในการน ามาใช้เป็นวัสดุดูดซับที่มีต้นทุนต่ า มีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดสูง และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปลือกหอยนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การน ามาใช้เป็นวัสดุดูดซับทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นการน าวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สามารถหาได้ทั่ว ๆ ไปตามชายฝั่ง ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปหอย ซึ่งมีข้อมูลว่าใน
หนึ่งปีมีปริมาณเปลือกหอยเหลือทิ้งมากถึง 7 ตัน และยังมีการศึกษาแล้วว่าสามารถน าเปลือกหอยมา
ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับโลหะหนักได้ (นิศารัตน์ จุนเจริญวงศา, 2556) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดใน
การน าเปลือกหอยแครง เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแมลงภู่มาใช้ในบ าบัดน้ าเสียที่มีการปนเปื้อนของ
ทองแดงและสังกะสี เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการบ าบัดน้ าเสียและเป็นการน าเปลือกหอยที่เป็นวัสดุ
เหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกหอยแครง เปลือกหอยลาย และเปลือกหอยแมลงภู่ 
ในการก าจัดทองแดงและสังกะสีที่ปนเปื้อนในน้ า 
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วิธีการวิจัย 
1) การเตรียมตัวดูดซับจากเปลือกหอย 
ขั้นตอนแรกน าเปลือกหอยแครง เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแมลงภู่ มาท าความสะอาด

โดยการล้างน้ าและต้มในน้ าเดือดเพ่ือให้เนื้อเยื่อที่ติดค้างหลุดออก หลังจากนั้นน าเปลือกหอยไปผึ่งให้
แห้งและบดให้ละเอียดแล้วน ามาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40 จะได้ผงเปลือกหอยขนาด ≤425 
ไมโครเมตรจากนั้นน าผงเปลือกหอยไปล้างด้วยน้ ากลั่นแล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง แล้วเก็บรักษาไว้ในถุงซิปล็อคที่อุณหภูมิห้อง 

2) การเตรียมน้้าเสียสังเคราะห์ 
เตรียมน้ าเสียสังเคราะห์ทองแดงจาก Copper Nitrate AAS Standard ของบริษัท Ajax 

Finechem Pty Ltd และ น้ าเสียสังเคราะห์สังกะสีจาก Zinc AAS Standard ของบริษัท Ajax 
Finechem Pty Ltd ที่มีความเข้มข้นของโลหะหนักดังกล่าว 1000 ppm จากนั้นปิเปตสารละลาย
ดังกล่าวมา 25, 50, 75 และ100 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรเป็น 1000 มิลลิลิตร จะได้สารละลาย
ทองแดงและสังกะสีที่ความเข้มข้น 25, 50, 75 และ100 ppm ตามล าดับจากนั้นเก็บน้ าเสีย
สังเคราะห์ของทองแดงและสังกะสีที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่ได้ไว้ในขวดโพลีเอทิลลีน 

3) การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักของเปลือกหอย 
เติมน้ าเสียสังเคราะห์ทองแดงและสังกะสีที่ระดับความเข้มข้น 25, 50, 75, และ 100 

ppm ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ ท าการปรับค่า pH ให้มีค่าเท่ากับ 9 โดยปรับค่า pH ด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaoH) เข้มข้น 0.1 M (0.03 ppm)  และ กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
เข้มข้น 0.1 M (0.03 ppm) จากนั้นใส่ผงเปลือกหอยแครง เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแมลงภู่ 
ปริมาณ 1 กรัมต่อตัวอย่างน้ าเสียสังเคราะห์ 100 มิลลิลิตร (นิศารัตน์, 2556) น าไปกวนด้วยเครื่อง 
Stirrer hot plate เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ที่ความเร็วรอบประมาณ 350 รอบ/นาที จากนั้นน าผง
เปลือกหอยมากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เพ่ือน าน้ าเสียสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนทองแดงและสังกะสี
ไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 
ของ Shimadzu รุ่น AA-6200 Wizaard Softwave ท าการทดลอง 3 ซ้ า แล้วจึงน าผลการทดลองที่
ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการก าจัดโลหะหนัก  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1) ปริมาณทองแดงและสังกะสีที่เหลืออยู่ในน้้าหลังจากบ้าบัดด้วยผงเปลือกหอย 
หลังจากการก าจัดทองแดงออกจากน้ าเสียสังเคราะห์ด้วยผงของเปลือกหอยทั้ง 3 ชนิด 

พบว่าในน้ าเสียสังเคราะห์มีความเข้มข้นของทองแดงหลังการดูดซับแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยความเข้มข้นหลังการดูดซับที่ระดับความเข้มข้น  25, 50, 75, และ 100 ppm ผง
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เปลือกหอยแครงสามารถก าจัดทองแดงได้ดีที่สุด ท าให้มีทองแดงเหลืออยู่ในน้ าเพียง 9.13±6.09, 
27.33±0.76, 41.76±0.07 และ 63.58±2.59 ppm ตามล าดับ รองลงมา คือ ผงเปลือกหอยลาย 
14.50±1.74, 31.93±4.98, 53.21±8.88 และ 72.76±5.32 ppm ตามล าดับ และผงเปลือก
หอยแมลงภู่ 25.46±1.65, 44.41±2.60, 62.78±2.06 และ 83.23±1.72 ppm ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 1) ส าหรับผลการก าจัดสังกะสีออกจากน้ าเสียสังเคราะห์ด้วยผงของเปลือกหอยทั้ง 3 ชนิด พบว่าใน
น้ าเสียสังเคราะห์มีความเข้มข้นของสังกะสีหลังการดูดซับแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยความเข้มข้นหลังการดูดซับที่ระดับความเข้มข้น 25, 50, 75, และ 100 ppm ผงเปลือก
หอยแครงสามารถก าจัดสังกะสีได้ดีที่สุด ท าให้มีสังกะสีเหลืออยู่ในน้ าเพียง 1.19±0.47, 2.03±0.86, 
4.78±0.11 และ 7.98±0.91 ppm ตามล าดับ รองลงมา คือ ผงเปลือกหอยลาย 2.20±0.54, 
3.20±0.04, 6.70±0.08 และ 9.54±0.45 ppm ตามล าดับ และผงเปลือกหอยแมลงภู่ 3.30±0.55, 
4.56±0.90, 8.76±0.10 และ 11.89±0.19 ppm ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 ความเข้มข้นของทองแดงและสังกะสีในน้ าหลังจากดูดซับด้วยผงเปลือกหอย 
 

ความ
เข้มขน้
เร่ิมต้น 

ทองแดง สังกะส ี
เปลือก

หอยแครง 
เปลือก 

หอยลาย 
เปลือก

หอยแมลงภู ่
เปลือก

หอยแครง 
เปลือก 

หอยลาย 
เปลือก

หอยแมลงภู ่
25 ppm 9.13±6.09c 14.50±1.74b 25.46±1.65a 1.19±0.47c 2.20±0.54b 3.30±0.55a 
50 ppm 27.33±0.76c 31.93±4.98b 44.41±2.60a 2.03±0.86c 3.20±0.04b 4.56±0.90a 
75 ppm 41.76±0.07c 53.21±8.88b 62.78±2.06a 4.78±0.11c 6.70±0.08b 8.76±0.10a 
100 ppm 63.58±2.5c 72.76±5.32b 83.23±1.72a 7.98±0.91c 9.54±0.45b 11.89±0.19a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษขนาดเล็กแทนค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยเปรียบเทียบความแตกต่างแยกกันระหว่างทองแดงกับสังกะสีในแต่ละความ
เข้มข้น 

 
2) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผงเปลือกหอยในการก้าจัดทองแดงและสังกะสี 
จากการทดลอง พบว่าผงเปลือกหอยทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพในการก าจัดทองแดงที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในทุกระดับความเข้มข้น โดยผงเปลือกหอยแครงมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดทองแดงสูงที่สุด คือ 57.32% รองลงมา คือ ผงเปลือกหอยลาย และผง
เปลือกหอยแมลงภู่ 47.03% และ 25.78% ตามล าดับ (ภาพที่ 1) และมีประสิทธิภาพในการก าจัด
สังกะสีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในทุกระดับความเข้มข้น โดยผงเปลือก
หอยแครงมีประสิทธิภาพในการก าจัดสังกะสีสูงที่สุด คือ 63% รองลงมา คือ ผงเปลือกหอยลาย และ
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ผงเปลือกหอยแมลงภู่ มีประสิทธิภาพในการก าจัดสังกะสีที่ปนเปื้อนในน้ าเท่ากับ 46.99% และ 
28.21% ตามล าดับ (ภาพท่ี 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเข้มข้นเริ่มต้นของทองแดง(ppm) 
 

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพของเปลือกหอย 3 ชนิดในการบ าบัดน้ าที่ปนเปื้อนทองแดง 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ความเข้มข้นเริ่มต้นของสังกะส ี(ppm) 

 
ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของเปลือกหอย 3 ชนิดในการบ าบัดน้ าที่ปนเปื้อนสังกะสี 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
ประสิทธิภาพการก าจัดทองแดงและสังกะสีที่มีการใช้ปริมาณผงเปลือกหอยเท่ากันที่

ระดับความเข้มข้นที่ต่ าสุดคือ 25 ppm สามารถก าจัดตะกั่วได้มากที่สุด รองลงมาคือ 50, 75 และ 
100 ppm ตามล าดับ และผงเปลือกหอยที่สามารถก าจัดทองแดงและสังกะสีได้ดีที่สุด คือ ผงเปลือก
หอยแครงรองลงมาคือผงเปลือกหอยลาย และผงเปลือกหอยแมลงภู่ ตามล าดับ และจะเห็นได้ว่าผง
ของเปลือกหอยทั้งสามชนิดสามารถก าจัดสังกะสีได้ดีกว่าทองแดง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสยามและสันท์ชัย (2545) กล่าวว่าชนิดเปลือกหอยต่างชนิดกันจะมีประสิทธิภาพในการก าจัด
ทองแดงและสังกะสีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในเปลือกหอยแต่ละชนิดจะมีพ้ืนที่ผิวจ าเพาะ
และรูพรุนรวมทั้งปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่เท่ากัน ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้มีผลต่อกลไกการดูดซับ
โดยจะเกิดปฏิกิริยาการดูดซับที่บนพ้ืนผิวของวัสดุดูดซับ ซึ่งสันทัด (2549) กล่าวว่า เปลือกหอยลายมี
แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก มีผลึกเป็นแบบอาราโกไนต์ โดยมีอาราโกไนต์เป็น
ส่วนประกอบ 100% ซึ่งในเปลือกหอยแต่ละชนิดจะมีชนิดและปริมาณผลึกของแคลไซต์และอาราโก
ไนต์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีรูพรุนและพ้ืนผิวที่ขรุขระ ซึ่งการที่มีรูพรุนจ านวนมากและมีผิว
ขรุขระนี้จะท าให้มีพื้นที่ผิวมากขึ้นท าให้สารดูดซับมีความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ้นด้วย โดย
จรรยาพร (2545) กล่าวว่าพ้ืนที่ผิวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรูพรุน หากมีรูพรุนมากจะท าให้พ้ืนที่ผิว
ดูดซับได้มาก ความสามารถในการดูดซับจะเพ่ิมขึ้น การดูดซับจะเกิดได้ดีเมื่อโมเลกุลตัวถูกดูดซับมี
ขนาดเล็กกว่ารูพรุนเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าเปลือกหอยแครงมีพ้ืนที่ผิวจ าเพาะและรูพรุนรวมทั้ง
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตมากกว่าเปลือกหอยแมลงภู่สามารถก าจัดตะกั่วได้ดีกว่า เปลือก
หอยแมลงภู่ ดังนั้นการเลือกเปลือกหอยมาใช้ในการบ าบัด ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการใช้
เพ่ือก าจัดทองแดงและสังกะสีออกจากน้ าเสียที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก ในการสนับสนุนสารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก  
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การศึกษาการสะสมของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และอินทรียวัตถุในตะกอนดนิ  
บริเวณใกล้กระชังเลี้ยงปลา บริเวณเกาะยอ ทะเลสาบสงขลาตอนนอก  

The Study on Accumulation of Nitrogen, Phosphorus and Organic 
Matter in the Sediment Near Fish Cage Culture at Ko Yo,  

the Outer Songkhla Lake 

อัชฉิมา เสมสา1 ณัฐนิตา เพ็งรักษ์2 และหิรัญวดี สุวิบูรณ์3 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการสะสมของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และอินทรียวัตถุในตะกอนดินใกล้กระชัง
เลี้ยงปลา บริเวณเกาะยอ จังหวัดสงขลา โดยท าการเก็บตะกอนดินบริเวณผิวหน้าของตะกอนจ านวน 
9 สถานี (สิงหาคม 2556) โดยใช้แกรบ และก าหนดระยะห่างจากกระชังเลี้ยงปลาที่ระยะ  <300 
(A1-A3) 301-600 (B1-B3) และ >600 (C1-C3) เมตร   ผลการศึกษาพบว่าตะกอนดินในพ้ืนที่เกือบ
ทั้งหมดมีขนาดอนุภาคเป็นดินทรายแป้ง (silt) ยกเว้นสถานี B2 และ C2 มีอนุภาคเป็นดินร่วนปน
ทรายแป้ง (silt loam)  ส่วนผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตะกอนดินพบว่ามีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย
(สูงสุด-ต่ าสุด) ร้อยละ 2.35±0.64(3.37-1.53) ความเข้มข้นเฉลี่ย (สูงสุด-ต่ าสุด) ของแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH4

+-N) ไนเตรทไนโตรเจน(NO3
--N) ไนไตรท์ไนโตรเจน (NO2

--N) มีค่า 7.73±1.95 
(10.30-4.25), 0.87±0.36(1.74-0.60) และ 0.06±0.02(0.12-0.05) mg-N/kg ดินแห้ง ตามล าดับ 
และพบว่ามีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ความเข้มข้นเฉลี่ย(สูงสุด-ต่ าสุด) มีค่า 1.07±0.16(1.43-0.95) 
mg-P/kg ดินแห้ง 

การศึกษาการกระจายความเข้มข้นเชิงพ้ืนที่ของตะกอนแสดงผลโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographical Information System; GIS) พบว่าบริเวณใกล้กระชังเลี้ยงปลามีความ
เข้มข้นของอนินทรีย์ไนโตรเจน (NH4

+-N, NO3
--N, NO2

--N) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า
บริเวณอ่ืน แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระยะห่างจากกระชังเลี้ยงปลา (p>0.05) 
ยกเว้นไนไตรท์ไนโตรเจน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าตะกอนดินใกล้กระชังเลี้ยงปลาเป็นแหล่งสะสมของอนินทรีย์
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงปลา 
ค้าส้าคัญ: ไนโตรเจน, ฟอสฟอรสั, อินทรียวัตถ,ุ กระชังเลี้ยงปลา, เกาะยอ, ทะเลสาบสงขลาตอนนอก และระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์  
 
1,2 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เบอร์โทรศัพท์ +6674-336-949 
3  อาจารย์ ประจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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Abstract 

The accumulation of nitrogen, phosphorus and organic matter in sediment 
near fish cage culture at Ko Yo, the Outer Songkhla Lake was investigated in this 
study. The sediment was systematically collected from 9 stations with different 3 
distance to the fish cage <300 (A1-A3), 301-600 (B1-B3) and >600 (C1-C3) (August, 
2013) using grab samble. The result showed that soy particle size was mostly found 
as silt. In addition, silt loam was also found at station B2 and C2.  Chemical analysis 
results of sediment showed that average organic matter (OM) was in rang (highest 
value-lowest value) 2.36±0.64(3.37-1.53) %, averge concentration (range) of 
ammonia-nitrogen (NH4

+-N), nitrate-nitrogen (NO3
--N) and nitrite-nitrogen (NO2

--N) were 
7.73±1.95(10.30-4.25), 0.87±0.36(1.74-0.60) and 0.06±0.02(0.12-0.05) mg-N/kg dry wt., 
respectively and average available phosphorus was 1.07±0.16(0.95-1.43) mg-P/kg dry 
wt. 

Geographic Information Systems was used to delineate spatial distributions of 
inorganic nitrogen (NH4

+-N, NO3
--N, NO2

--N) and avalible phosphorus on the distance 
from fish cage culture. It was found that concentrations of inorganic nitrogen and 
avalible phosphorus was high at the station located close to  the fish cage culture. 
However, there were not significantly to the distance of fish cage culture (p>0.05) 
except nitrite nitrogen (NO2

--N). This result indicated that the inorganic nitrogen and 
available phosphorus was accumulated in the sediment around the fish cages 
culture which causing from the fish culture. 

Keywords : nitrogen, phosphorus, organic Matter, fish cage culture, Ko Yo, the outer Songkhla 
Lake and Geographical Information System 

 

บทน้า 
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นสารอาหารจ าเป็น และเป็นปัจจัยจ ากัดต่อการด ารงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิตประเภทผู้ผลิตขั้นต้นทั้งบนบกและในแหล่งน้ า  หากแหล่งน้ ามีสารอาหารเหล่านี้มาก
เกินไปอาจก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า“ยูโทรฟิเคชัน”(Eutrophication) ส่งผลให้สภาพแวดล้อม
ของแหล่งน้ าเกิดการเปลี่ยนแปลง ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วงกลางวันมีค่าสูง และลดต่ าจนอาจ
ถึงระดับหมดไปจากแหล่งน้ าในช่วงกลางคืน (Gray et al., 2002 และ Lee et al., 2003) ค่า pH 
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และความโปร่งใสของน้ าลดลง (นิคม ละอองศิริวงศ์ และยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร , 2546)  ซึ่งปัญหา 
ยูโทรฟิเคชันที่เกิดในแหล่งน้ าต่างๆ เกือบทั้งหมดมีสาเหตุมาจากสารอาหารพืชที่ถูกชะมาจากพ้ืนที่
เกษตรกรรม และชุมชนในลุ่มน้ านั้นๆ (Carpenter et al., 1998 และ Janson et al., 2003) รวมถึง
การเลี้ยงปลาในกระชัง (ลักขณา ละอองศิริวงศ์, 2551 และ นิคม ละอองศิริวงศ์ และคณะ, 2549) 
เนื่องจากผู้เลี้ยงต้องให้อาหารเพ่ือให้ปลาเจริญเติบโตจนได้ขนาดภายในเวลาที่ต้องการ  อาหารส่วน
ใหญ่จะเป็นอาหารประเภทปลาสดหรืออาหารส าเร็จรูป หากเป็นปลาสด เช่น ปลาเป็ดต้องใช้ปลาเป็ด 
7-10 kg (กรมประมง, 2536) หรือกรณีใช้อาหารเม็ดต้องให้ปริมาณ 1.8-2.4 kg ต่อน้ าหนักปลา 1 kg 
(Kim, 2000 อ้างถึงใน ลักขณา ละอองศิริวงศ์, 2551) หากอาหารส่วนที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อ
ปลาได้จะกลายเป็นของเสียสะสมในสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70-80 ของปริมาณอาหารที่
ให้ทั้งหมด (Samuelgen, 1989 อ้างถึงใน ลักขณา ละอองศิริวงศ์, 2551) ของเสียเหล่านี้จะถูกย่อย
สลายด้วยจุลินทรีย์  แล้วปลดปล่อยสารอนินทรีย์ไนโตรเจนประเภทแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท 
และอนินทรีย์ฟอสฟอรัสออกสู่มวลน้ าและตะกอนดินโดยกระบวนการชีวเคมี  ดังนั้นการเลี้ยงปลาใน
กระชังจึงเป็นการเพ่ิมไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารอินทรีย์ให้กับแหล่งน้ า มวลน้ าและตะกอนดิน    
กรมควบคุมมลพิษ (2552) ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ าในทะเลสาบสงขลา พบว่าปริมาณดัชนีบ่งชี้ยูโทร
ฟิเคชันสูงกว่าเกณฑ์จึงมีแนวโน้มประสบปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ความรุนแรง และความถี่ในการเกิด
เพ่ิมข้ึน จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ าจนเกิดน้ าเน่าเสีย ปริมาณออกซิเจนลดลง ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อปลาท าให้เกิดความเครียด กินอาหารลดลง และอาจตายได้ (นิคม ละอองศิริวงศ์ 
และคณะ, 2547) จนอาจผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ท าประมง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการสะสมของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและอินทรียวัตถุใน
ตะกอนทะเลสาบสงขลาบริเวณใกล้กระชังเลี้ยงปลา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการศึกษาปริมาณการสะสมและรูปแบบการแพร่กระจายของไนโตรเจนฟอสฟอรัสและอินทรียวัตถุ 
โดยอาศัยเทคนิคทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System : GIS) ที่ยัง
สามารถใช้เป็นสารข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคาดการณ์หรือป้องกันผลกระทบอัน
อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

วิธีการวิจัย 
1) พื้นที่ศึกษา 

บริเวณใกล้กระชังเลี้ยงปลา ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ก าหนดจุด
เก็บตัวอย่างโดยใช้ Google Earth และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแบ่งระยะห่างระหว่างกริช 
(grid) 300x300 m และจ าแนกตามระยะห่างจากกระชังเลี้ยงปลา ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ระยะห่าง
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ของจุดเก็บตัวอย่างจากกระชังเลี้ยงปลา <300(A1-A3) 301-600(B1-B3) และ >600(C1-C3) m รวม
จ านวน 9 สถานี ดังภาพที ่1 และ 2  โดยเก็บตัวอย่าง 1 ครั้งในเดือนสิงหาคม 2557 ช่วงน้ าลง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1  การก าหนดจุดเก็บตัวอย่างตามระยะกริช  ที่มา : Googlr earth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  จุดเก็บตัวอย่างจากข้อมูลภาคสนาม (ระยะห่างจากกระชัง <300, 301-600, >600 m) 
ที่มา: ข้อมูลดิจิตอล  จาก GISDA ภาคใต้ 

2) วิธีการวิเคราะห์ 
การเก็บตัวอย่างตะกอนดินจะท าการเก็บตัวอย่างที่ผิวหน้าของตะกอน (Surface  

sediment) โดยใช้แกรบ (Grab Sample) (จ าเป็น อ่อนทอง, 2545) และ 1 สถานีจะท าการเก็บ
ตัวอย่าง 3 ครั้ง น ามาผสมให้เข้ากัน แล้วเก็บใส่ถุงพลาสติกประมาณ 1-2 kg อบที่อุณหภูมิ 60 °C ใน
ห้องปฏิบัติการจนแห้ง  

การวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดินทางกายภาพจะท าการหาขนาดอนุภาคด้วยวิธี 
Refer to WI-RES-LPSA-001 และวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ อินทรีย์วัตถุ ด้วยวิธี Walkley and Black 
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Method ปรับปรุงโดย Loring and Rantala (1995), ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available-P) ด้วยวิธี 
Bray II Method (Bray and Kurtz, 1945), แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH4

+) ด้วยวิธีSalicylate-
hypochloride Method, ไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO2

-) ด้วยวิธี Diazotization method และไนเตรท-
ไนโตรเจน (NO3

-) ด้วยวิธี Cadmium reduction Method (Stickland and Parsons, 1972 อ้างถึงใน 
จ าเป็น อ่อนทอง, 2545) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1) ขนาดอนุภาคตะกอนดิน 

ผลการศึกษาขนาดอนุภาคของตะกอนทั้ง 9 สถานี พบว่า ทั้ง 9 สถานีมีลักษณะเป็น
ดินตะกอนเนื้อปานกลาง (ขนาดอนุภาค 63-2 ไมโครเมตร) ซึ่งส่วนใหญ่โครงสร้างเป็นดินตะกอน
ทรายแป้ง (Silt) และยกเว้นที่สถานี B2 และ C2 มีโครงสร้างดินตะกอนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง 
(ตารางที่ 1) โดยการกระจายของขนาดอนุภาคตะกอนดินบริเวณสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ใกล้กระชัง
เลี้ยงปลาในระยะ <300, 301-600 และ > 600 m ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(p<0.05) (ภาพที่ 3-5) 

2) อินทรียวัตถุในตะกอนดิน 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ในตะกอนดินมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.35±0.63(3.37-1.53) 

ซึ่งสถานี A1 มีอินทรียวัตถุน้อยที่สุด และบริเวณ C1 มีอินทรียวัตถุมากที่สุด (ตารางที่ 1)  และจาก
ภาพที่ 6 การกระจายของปริมาณ OM ในตะกอนดินพบว่าบริเวณสถานีที่ C1 และ B1 จะมีปริมาณ
สูงกว่าสถานีอ่ืน  อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของคลอง ร4, ร5 และคลองพะวง ซึ่งมีการปล่อยน้ าทิ้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมและการระบายน้ าทิ้งจากชุมชนได้ชะพาสารอินทรีย์จากแผ่นดินลงสู่ทะเลสาบ
สงขลาส่วนนี้  ท าให้ OM ที่แขวนลอยตัวตกตะกอนลงสะสมอยู่กับตะกอนท้องน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณปากคลอง ซ่ึงระยะทางห่างของกระชังเลี้ยงปลากับสถานีเก็บตัวอย่างที่ระยะทาง (<300, 301-
600 และ >600 m) มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  อย่างไรก็ตามปริมาณ 
OM บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาเมื่อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาของยุทธนา บัวแก้ว (2548) (OM เฉลี่ยร้อยละ 1.51) 

3) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในตะกอนดิน 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P-available) ค่าเฉลี่ย 1.07±0.16(1.43-0.95) 

mg-P/kg ซึ่งมีค่าสูงสุดที่สถานี A3 และน้อยสุดที่สถานี B2 และ C3 (ตารางที่ 1)  โดยการกระจาย
ของปริมาณ P-available จะสูงอยู่ใกล้กับบริเวณกระชังเลี้ยงปลา แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) ตามระยะห่างจากกระชังเลี้ยงปลา (<300, 301-600 และ>600 m) (ดังภาพที่ 7) แต่
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลาตอนนอกโดยยุทธนา บัวแก้ว (2548) (เฉลี่ย 
0.021 mg/kg) พบว่าปริมาณ P-available มีค่าเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะบริเวณใกล้กระชังเลี้ยงปลา 
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4) แอมโมเนียไนโตรเจนในตะกอนดิน 
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (NH4

+-N) ค่าเฉลี่ย 7.73±1.95(10.30-4.25) mg-
N/kg ซึ่งมีค่าสูงสุดที่สถานี A1 และน้อยสุดที่สถานี C2 (ตารางที่ 1)  โดยการกระจายของปริมาณ 
NH4

+-N จะค่อนข้างสูงอยู่ใกล้กับบริเวณกระชังเลี้ยงปลา ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากกระบวนการทาง
ชีวเคมีของการเน่าเปื่อยสารอินทรีย์ในกระชังเลี้ยงปลา และอิทธิพลจากคลอง ร4, ร5 และคลองพะวง 
แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ตามระยะห่างจากกระชังเลี้ยงปลา (<300, 301-
600 และ>600 m) (ดังภาพที่ 8) ซึ่งน้อยกว่าปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่ศึกษาลักขณา ละอองศิริ
วงศ์ (2551) (เฉลี่ย 10.5-65.7 mg/kg ดินแห้ง) 

5) ไนเตรทไนโตรเจน ในตะกอนดิน 
ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน (NO3

--N) ค่าเฉลี่ย 0.87±0.36(1.74-0.60) mg-N/kg ซึ่ง
มีค่าสูงดุดที่สถานี A1 รองลงมาคือ สถานี A2 และต่ าสุดที่สถานี C2 (ตารางที่ 1)  โดยสถานีที่พบมาก
จะอยู่ใกล้กระชังเลี้ยงปลาทั้งหมด อาจเป็นไปได้ว่าปริมาณการสะสมของ NO3

--N ในตะกอนดินมีผล
มาจากการเลี้ยงปลาในกระชัง แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ตามระยะห่างจาก
กระชังเลี้ยงปลา (<300, 301-600 และ>600 m) (ดังภาพที่ 9) ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของยงยุทธ 
ปรีดาลัมพะบุตร และนิคม ละอองศิริวงศ์ (2540) มีไนเตรทไนโตรเจนเฉลี่ย 0.74-1.54 mg/kg ดิน
แห้ง แต่มีน้อยกว่าปริมาณไนเตรทที่ศึกษาโดยลักขณา ละอองศิริวงศ์ (2551) (เฉลี่ย 1.9-12.2 mg/kg 
ดินแห้ง) 

6) ไนไตรท์ไนโตรเจน ในตะกอนดิน 
ปริมาณไนไตรท์ไนโตรเจน (NO2

--N) มีค่าไม่สูงมากนัก ค่าเฉลี่ย 0.06±0.02(0.12-
0.05) mg-N/kg ค่าสูงสุดที่สถานี A2 และน้อยสุดที่สถานี C3 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ
ลักขณา ละอองศิริวงศ์ (2551) (เฉลี่ย 0.03-1.0 mg-N/kg ดินแห้ง) (ตารางที่ 1)  โดยการกระจาย
ของปริมาณ NO2

--N มีสูงในบริเวณท่ีใกล้กับกระชังเลี้ยงปลาทั้ง A1-A3 อาจเนื่องจากบริเวณนั้นได้รับ 
NO2

- -N จากการเพาะเลี้ยงปลา  และมีค่าลดลงตามระยะห่างจากกระชังเลี้ยงปลา โดยมีแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญกันทางสถิต ิ (p<0.05) (<300, 301-600 และ >600 m) (ดังภาพที่ 10) 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1245 
 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินบริเวณใกล้กระชังเลี้ยงปลา 
 

สถานี ขนาดอนุภาค (%) OM P-available NH4
+-N NO3

--N NO2
--N 

Sand Silt Clay (%) (mg-P/kg) (mg-N/kg) (mg-N/kg) (mg-N/kg) 
A1 8.90 90.21 0.89 1.53 1.22 10.30 1.74 0.071 
A2 0.04 98.94 1.02 1.95 1.01 8.04 1.13 0.115 
A3 0.10 98.68 1.21 2.61 1.43 9.53 0.90 0.069 
B1 0.10 98.91 0.99 3.04 0.98 8.35 0.73 0.045 
B2 25.90 73.74 0.36 1.57 0.95 8.60 0.81 0.058 
B3 0 100.00 0 2.69 1.01 6.55 0.63 0.048 
C1 6.10 92.95 0.93 3.37 1.05 8.48 0.69 0.046 
C2 24.20 74.94 0.86 2.23 1.01 4.25 0.60 0.052 
C3 0 100.00 0 2.15 0.95 5.45 0.63 0.045 
 7.26 92.04 0.70 2.35 1.07 7.73 0.87 0.061 

SD. 10.60 10.59 0.46 0.63 0.16 1.95 0.36 0.023 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การกระจายตัวของอนุภาคทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การกระจายตัวของอนุภาคทรายแป้ง 
 

X 
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ภาพที ่5 การกระจายตัวของอนุภาคดินเหนียว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 การกระจายตัวของอินทรียวัตถุในตะกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การกระจายตัวของ P-available 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การกระจายตัวของ NH4
+-N 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 การกระจายตัวของ NO3
--N 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 การกระจายตัวของ NO2
--N 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาสมบัติของตะกอนดินบริเวณใกล้กระชังเลี้ยงปลา ต.เกาะยอ จ.สงขลา 

(ระยะ<300, 301-600 และ>600 m) จ านวน 9 สถานี พบว่าตะกอนมีลักษณะเป็นดินทรายแป้ง 
ยกเว้นสถานี B2 และ C2 เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง การสะสมของอินทรียวัตถุมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
2.35±0.64 สูงสุดที่สถานี C1  การสะสมของธาตุอาหารที่ตะกอนดินพบว่า P-available มีค่าเฉลี่ย 
1.07±0.16 mg-P/kg ดินแห้ง พบมากที่สุดที่สถานี A3  ส าหรับของอนินทรียไนโตรเจนในรูป NH4

+-N  
และ NO3

--N มีค่าเฉลี่ย 7.73±1.95 และ 0.87±0.36 mg-N/kg ดินแห้ง ตามล าดับ พบมากที่สุดที่
สถานี A1 ส่วน NO2

--N มีค่าเฉลี่ย 0.06±0.02 mg-N/kg ดินแห้ง พบมากที่สุดที่สถานี A2   ผล
การศึกษาการกระจายความเข้มข้นเชิงพ้ืนที่ของผิวหน้าตะกอนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographical Information System; GIS) พบว่าบริเวณท่ีมีปริมาณธาตุอาหารสูงจะอยู่ใกล้กระชัง
เลี้ยงปลาอย่างไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ตามระยะห่างจากกระชังเลี้ยงปลา (<300, 301-
600, >600 m) ยกเว้นไนไตรท์ไนโตรเจน 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยขั้นต่อไปต้องท าการศึกษาปริมาณธาตุอาหารในน้ าประกอบการศึกษาการสะสม

ของธาตุอาหารในตะกอน เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารในน้ าจะมีผลต่อการสะสมของธาตุอาหารใน
ตะกอนดิน รวมถึงการศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ บริเวณผิวน้ า 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณอาจารย์โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ให้ค าปรึกษางานวิจัย   นายสอแหละ บางูสัน 
นักวิทยาศาสตร์ประจ าโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกท่านที่เอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์และอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยครั้งนี้  
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ชนิดและการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae ที่เกาะบนรากโกงกางบริเวณ
คลองพะวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

Species and Distribution of Serpulidae (Annelida: Polychaeta) on 
Mangrove Roots at Phawong Canal, Muang District, Songkhla Province 

 

สีตีอาอีเสาะ อีบุ๊ 1 สาบารียะ กะจิ2 และสุธินี หีมยิ3 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae ที่เกาะบนรากโกงกาง 
บริเวณคลองพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง 9 สถานี ในเดือนพฤษภาคม 
มิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผลการศึกษาพบไส้เดือนทะเลวงศ์ดังกล่าว 1 สกุล   3 ชนิด โดยพบ 
Ficopomatus enigmaticus เ ป็ น ช นิ ด เ ด่ น  ร อ ง ล ง ม า คื อ  Ficopomatus uschakovi แ ล ะ 
Ficopomatus macrodon ตามล าดับ ซึ่งเดือนพฤษภาคมมีความชุกชุมมากกว่าเดือนกรกฎาคม ส่วน
เดือนมิถุนายนพบแต่ท่อแต่ไม่พบตัวไส้เดือนทะเล ในเชิงพ้ืนที่พบว่าสถานีที่ 2 มีความชุกชุมเฉลี่ยมากที่สุด 
(27.76 ± 29.31 ตัว/10 ตารางเซนติเมตร) อย่างไรก็ตามพบว่าการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลวงศ์นี้
แตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือนที่เก็บตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนทะเลกับ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมพบว่า ไส้เดือนทะเลมีความสัมพันธ์กับความเค็ม และ   ความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ า
ในบริเวณนี้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01)  

ค้าส้าคัญ : ไส้เดือนทะเล, Serpulidae, ปัจจัยสิ่งแวดล้อม, คลองพะวง, ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
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Abstract 
 

  Species and distribution of Serpulidae (Annelida : Polychaeta) on mangrove roots 
in the Phawong Canal, Muang District, Songkhla Province were determined from 9 station 
in May June and July 2013. The results showed 1 genus with 3 species, while 
Ficopomatus enigmaticus was dominant species followed by Ficopomatus uschakovi 
and Ficopomatus macrodon, respectively. The serpulid polychaetes were more 
abundance in May than in July. However, tubes without worms were found in June. In 
spatial, the station 2 was the most average density (27.76 ± 29.31 worms/10 cm2).The  
distribution  of  this  family  was  found  different  in  each  month. The relationship between 
sepulid polychaetes and environmental factors showed significantly related to salinity 
and pH of water (p<0.01) in this area. 

Keywords : polychaete, Serpulidae, environmental factors, Phawong Canal, Songkhla basin 

บทน้า 
  คลองพะวงเป็นคลองที่ไหลลงทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 
(Angsupanich and Kuwabara, 1999) และได้รับอิทธิพลน้ าขึ้นน้ าลงจากทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมต่อกับ
ทะเลอ่าวไทย ท าให้ในบริเวณนี้มีสภาพน้ ากร่อยจึงเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์
ไม้ อีกท้ังป่าชายเลนยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนรวมถึงสัตว์อ่ืน ๆ อีกนา
นับชนิด (ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ , 2556) โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์
หน้าดินขนาดใหญ่ที่พบไส้เดือนทะเลและแอมฟิพอดเป็น กลุ่มเด่นในคลองพะวง (Angsupanich and 
Kuwabara, 1999) นอกจากนี้ยังมีรายงานพบไส้เดือนทะเลหลายชนิดสร้างท่อเกาะติดบนรากโกงกาง
บริเวณปากคลองพะวงอีกด้วย (เสาวภา อังศุภานิช และสุธินี หีมยิ, 2555) 
  ไส้เดือนทะเล (polychaete) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมแอนนิลิดาคลาสโพลิคีตา 
ส่วนใหญ่ด ารงชีวิตอยู่ในทะเลมีรูปร่างที่หลากหลายและจัดเป็นสัตว์กลุ่มเด่น เนื่องจากมีบทบาทส าคัญใน
ระบบนิเวศ (บพิธ จารุพันธุ์ และนันทพร จารุพันธุ์, 2546) โดยเป็นอาหารที่ส าคัญของสัตว์น้ า (เสาวภา 
อังศุภานิช และคณะ, 2548; Caron et al., 2004) จึงเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มี
ขนาดใหญ่กว่า นอกจากนี้การขุดดินของไส้เดือนทะเลยังมีบทบาทในการกวนตะกอนดิน (bioturbation) 
ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียสารของแบคทีเรียส่งผลต่อสมดุลของการหมุนเวียนธาตุอาหารใน



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คร้ังท่ี 3” 

1252 
 

ระบบนิเวศ (Berkenbusch and Thrush, 2002)  ไส้เดือนทะเลที่อยู่ในเขตน้ าขึ้นน้ าลงมีการปรับตัวให้มี
รูปแบบแตกต่างกันตามลักษณะการด ารงชีวิตและอุปนิสัยในการกินอาหาร (นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร, 2551) 
เช่น กลุ่มท่ีขุดรูอาศัยอยู่ในดินกินอินทรียสารที่อยู่ในดินเป็นอาหาร ในขณะที่กลุ่มที่มีการสร้างท่ออาศัยมัก
มีการกินอาหารโดยการกรองกินอนุภาคต่าง ๆ ในมวลน้ า (บพิธ จารุพันธุ์ และนันทพร จารุพันธุ์, 2546) 
โดยมีการสร้างท่อเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่บนพ้ืนผิวของวัตถุต่างๆ หรือทั้งที่จมอยู่ใต้น้ า (Çinar, 
2006) อย่างไรก็ตามหากมีการสร้างท่อเกาะติดบนสิ่งมีชีวิตอ่ืนอย่างหนาแน่นอาจท าให้พืชนั้นชะงักการ
เจริญเติบโตได้ เช่น เพรียงหินที่เกาะบนปลายรากหายใจของโกงกาง (ศิวะ ระวังกุล และคณะ, 2538) 
จากการศึกษาในหลายประเทศพบไส้เดือนทะเลวงศ์นี้หลายชนิด โดยมีบางชนิดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เช่น 
Hydroides elegans ที่มีการสร้างท่อเกาะติดกับพ้ืนผิวของทั้งสิ่งมีชีวิตเและพ้ืนผิวของวัตถุอ่ืนๆ ที่อยู่ตาม
ชายฝั่งน้ าตื้น (Çinar, 2006) ส่วน Ficopomatus enigmaticus มีรายงานพบว่ามีการสร้างท่ออาศัย
อย่างหนาแน่นบริเวณปากแม่น้ า Zandvlei (McQuaid, 2013) ในทะเลสาบสงขลามีรายงานพบ     
ไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae ทั้งหมด 3 สกุล 11 ชนิด ซึ่งพบทั้งในตะกอนดิน รากต้นโกงกาง กิ่งไม้ที่จม
อยู่ในน้ า ผิวอวน และผิวกระชัง โดยเฉพาะบริเวณปากคลองพะวงซึ่งพบไส้เดือนทะเลวงศ์นี้มากตามราก
ต้นโกงกาง (เสาวภา อังศุภานิช และสุธินี หีมยิ, 2555) อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับชนิดและ
การแพร่กระจายบริเวณส่วนอื่น ๆ ของคลองพะวง 
  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae 
ที่เกาะบนรากโกงกาง บริเวณคลองพะวง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาชีววิทยาและการแพร่กระจาย 
รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อศึกษาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในคลองพะวงและทะเลสาบสงขลาต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 
  1) พื้นที่ศึกษา 
  ก าหนดสถานีเก็บตัวอย่างบริเวณคลองพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 1) ในเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม พ. ศ. 2556 จ านวน 9 สถานี บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานี
เกบ็ตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือบอกต าแหน่งบนผิวโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning System; GPS)  
 2) การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เก็บตัวอย่างไส้เดือนทะเลที่สร้างท่อยึดเกาะกับรากโกงกางโดยสุ่มเก็บรากโกงกางที่อยู่ด้านนอกสุด 
จ านวน 3 ราก ต่อ 1 สถานี แล้วตัดรากโกงกางด้วยใบเลื่อย พร้อมวัดความยาวและเส้นรอบวงของราก
โกงกางโดยใช้สายวัดเพ่ือค านวณเป็นพ้ืนที่ จากนั้นใช้เข็มเขี่ย มีด หรือปากคีบ แซะท่อของไส้เดือนทะเล
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เก็บในขวดเก็บตัวอย่างและดองด้วยฟอร์มาลินที่เป็นกลาง 10 เปอร์เซ็นต์ แล้วน ามาจ าแนกชนิดใน
ห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือวัดค่าอุณหภูมิ ความเค็ม พีเอช และออกซิเจนละลายน้ า  โดย
วิเคราะห์ค่าออกซิเจนละลายน้ าด้วยวิธีการไทเทรตตามวิธีของ Winkler (Strickland and Parsons, 
1972) 
  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
สถานีเก็บตัวอย่าง โดยน าข้อมูลจ านวนตัวที่พบมาค านวณเป็นตัวต่อพ้ืนที่แล้วดัดแปลงข้อมูลเป็น  log 
(x+1) เพ่ือวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) โดยใช้โปรแกรม SPSS version 11.5 
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ภาพที ่1 สถานีเก็บตัวอย่างบริเวณคลองพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ที่มา : สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  1) ชนิดและการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae 
           จากการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae ที่เกาะบนราก
โกงกาง บริเวณคลองพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 พบไส้เดือนทะเลวงศ์นี้ 1 สกุล 3 ชนิด คือ F. enigmaticus (ภาพที่ 2A),  F. macrodon 
(ภาพที่ 2B) และ F. uschakovi (ภาพที่ 2C) แต่ละชนิดมีการแพร่กระจายโดยการสร้างท่ออาศัยรวมตัว
กันอย่างหนาแน่นบนรากโกงกาง (ภาพที่ 3) จากการศึกษาครั้งนี้พบความหลากหลายของไส้เดือนทะเล
วงศ์นี้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของเสาวภา อังศุภานิช และสุธินี หีมยิ (2555) ที่ได้รายงานว่าใน
ทะเลสาบสงขลาตอนล่างพบไส้เดือนทะเลวงศ์นี้ทั้งหมด 3 สกุล 11 ชนิด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความ
แตกต่างของพ้ืนที่ศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอย่างเฉพาะรากต้นโกงกางในคลองพะวงเท่านั้น 
ในขณะที่การศึกษาของเสาวภา อังศุภานิช และสุธินี หีมยิ (2555) เก็บตัวอย่างทั้งรากต้นโกงกาง กิ่งไม้ที่
จมอยู่ในน้ า ผิวอวน และผิวกระชัง จึงพบความหลากหลายของไส้เดือนทะเลวงศ์นี้มาก 
 การศึกษาครั้งนี้พบว่า F. enigmaticus เป็นชนิดเด่นที่มีความชุกชุมมากที่สุดเมื่อเทียบกับชนิด
อ่ืนๆ โดยมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.46–27.76 ตัว/10 ตารางเซนติเมตร (ตารางที่ 1) ซึ่งแตกต่างจาก
การศึกษาของเสาวภา อังศุภานิช และสุธินี หีมยิ (2555) ที่พบชนิด F. macrodon เป็นชนิดเด่นใน
ทะเลสาบสงขลา การแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลวงศ์นี้ในคลองพะวงพบว่า สถานีที่ 2 พบไส้เดือนทะเล
วงศ์นี้สร้างท่อเกาะติดกับรากโกงกางมากที่สุด (ตารางที่ 1) โดยมีความหนาแน่น อยู่ในช่วง 1.79–27.76 
ตัว/10 ตารางเซนติเมตร ส่วนสถานีอื่น ๆ ส่วนใหญ่พบว่ามีการแพร่กระจายไม่แตกต่างกันมากนัก 
ยกเว้นสถานีที่ 5 และ 6 ที่พบไส้เดือนทะเลวงศ์นี้มีความชุกชุมค่อนข้างสูง (12.45–15.64 ตัว/10 ตาราง
เซนติเมตร) อาจเนื่องมาจากบริเวณนี้เป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากพ้ืนที่เว้าโค้งของล าคลองจึงอาจท าให้การ
รบกวนของกระแสน้ าไม่รุนแรงการตกตะกอนของสารอินทรีย์ที่เพ่ิมมากขึ้นมีผลท าให้พบการแพร่กระจาย
ของไส้เดือนตัวกลมทะเลมากขึ้น  (สุชาติ สว่างอารีย์รักษ์ และคณะ, 2553) นอกจากนี้ยังพบการ
แพร่กระจายของไส้เดือนทะเลทั้ง 3 ชนิดมากที่สุดบริเวณกลางล าคลอง (สถานีที่ 5 และ 6) เช่นเดียวกับ
การศึกษาของคณิศร์ เกตุมณี (2539) ที่พบว่าสัตว์หน้าดินจะมีความชุกชุมมากขึ้นบริเวณสถานีที่อยู่
ตอนกลางออกไปจนถึงปากคลอง โดยมีความเค็มเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความหลากหลายและความชุก
ชุมของสัตว์หน้าดินในบริเวณนี้ 
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ภาพที ่2 ไส้เดือนทะเลชนิด F. enigmaticus (A), F. macrodon (B) และ F. uschakovi (C) ที่พบ 
          บริเวณคลองพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 การแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae (A) และการสร้างท่อรวมตัวอย่าง 
         หนาแน่นเกาะติดกับรากต้นโกงกาง (B) บริเวณคลองพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 
  การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าบางสถานีไม่พบไส้เดือนทะเลวงศ์นี้  เช่น สถานีที่ 1 ที่อยู่บริเวณ  ปาก
คลองพบแต่ท่อแต่ไม่พบตัวไส้เดือนทะเล อาจเนื่องจากสถานีนี้เป็นสถานีที่อยู่ใกล้ทะเลสาบสงขลามาก
ที่สุด และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองพะวงและทะเลสาบสงขลาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและเคมีตลอดเวลา อีกทั้งลักษณะพ้ืนทะเลบริเวณปากคลองมีลักษณะเป็น
ดินโคลนสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ได้ต้องมีการปรับตัว ทั้งนี้อาจมีสิ่งมีชีวิตจ านวนน้อยมากที่จะอาศัยอยู่บริเวณนี้ได้ 
ส่วนสถานีที่ 7 ที่อยู่ใกล้ร้านอาหาร และสถานีที่ 8 ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันพบไส้เดือนทะเลวงศ์นี้มีความ

A B C 

A B 
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ชุกชุมน้อยบางครั้งพบแต่ท่อแต่ไม่พบตัว บางครั้งไม่พบทั้งท่อและตัว อาจเป็นไปได้ว่าไส้เดือนทะเลวงศ์นี้
ไม่สามารถอยู่ในบริเวณนี้ได้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยของเสียลงในแหล่งน้ า
ท าให้มีการสะสมของสารอินทรีย์ในบริเวณนี้ Peason and Rosenberg (1978) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลง
จ านวนชนิด ความชุกชุมของสัตว์หน้าดินมีความสัมพันธ์กับสารอินทรีย์ในตะกอนดิน เนื่องจากสัตว์หน้า
ดินบางกลุ่มมีการตอบสนองต่อการเพ่ิมข้ึนของสารอินทรีย์ ท าให้สัตว์หน้าดินบางชนิดสามารถปรับตัวและ
อาศัยอยู่ในบริเวณท่ีมีสารอินทรีย์มากได้ ในขณะที่บางกลุ่มไม่สามารถปรับตัวได้  
 
ตารางที่ 1 ชนิดและการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae บริเวณคลองพะวง ในเดือน  

พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

Station 
  F. enigmaticus    F. macrodon    F.uschakovi  
  May June July   May June July   May June July 

1 
 

0 0 - 
 

0 0 - 
 

0 0 - 
2 

 

 +++++ 0 0 
 

 + 0 0 
 

 ++ 0 0 
3 

 

  +++ 0  + 
 

 + 0  + 
 

 + 0  + 
4 

 

  ++ 0  + 
 

 + 0  + 
 

 + 0  + 
5 

 

  + 0  +++ 
 

 + 0  + 
 

 + 0  +++ 
6 

 

 +++ 0  + 
 

 + 0  + 
 

 + 0  + 
7 

 

 + 0 - 
 

  + 0 - 
 

 + 0 - 
8 

 

0 0  ++ 
 

0 0  + 
 

0 0  ++ 
9    + 0  ++    + 0  +    + 0  ++ 

 

หมายเหตุ  0, พบท่อแต่ไม่พบตัว; - , ไม่พบทั้งท่อและตัว; +, จ านวนตัวที่พบ (ตัว/10 ตร.ซม.) 
+, < 6; ++, 6 – 12; +++, > 12 – 18; ++++, >18 – 24; +++++, >24 – 28  

  
 ในเชิงเวลาพบว่าเดือนพฤษภาคมซึ่งน้ ามีความเค็มค่อนข้างต่ า (6.33–7.00 พีพีที) (ภาพที่ 4) พบ
ความชุกชุมของไส้เดือนทะเลทั้ง 3 ชนิดมากกว่าเดือนกรกฎาคม สอดคล้องกับการศึกษาของคณิศร์ เกตุมณี 
(2539) ที่พบว่าสัตว์หน้าดินทั้งหมดมีความชุกชุมและมวลชีวภาพมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมซึ่งเปนฤดูที่
น้ ามีความเค็มต่ ามากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ F. enigmaticus ที่มีการเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณน้ ากร่อย
ที่น้ ามีความเค็มค่อนข้างต่ า แต่เมื่อความเค็มเพ่ิมสูงขึ้นจะพบความชุกชุมของไส้เดือนทะเลชนิดนี้ลดลง  
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(McQuaid, 2013) ในขณะที่เดือนมิถุนายนพบแต่ท่อแต่ไม่พบตัว อาจเนื่องมาจากไส้เดือนทะเลวงศ์นี้ไม่
สามารถปรับตัวให้ทนต่อสภาพที่น้ ามีความเค็มเพ่ิมสูงขึ้นได้ 

2) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
  จากการศึกษาความเค็ม อุณหภูมิ พีเอช และออกซิเจนละลายน้ าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน 
และกรกฎาคม พ.ศ. 2556 พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 6.33 – 23.00 พีพีที (ภาพ 4A), 29.00 – 33.00 องศา
เซลเซียส (ภาพ 4B), 7.00 – 8.35 (ภาพ 4C) และ 2.45 – 8.60 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพ 4D) ตามล าดับ 
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลที่รายงานโดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ที่รายงานคุณภาพน้ าในคลองพะวง
พบว่า ความเค็มของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 11 – 19 พีพีที อุณหภูมิของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 30.1 – 32.5 องศา
เซลเซียส ค่าพีเอชอยู่ในช่วง 7.7– 8.7 และค่าออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในช่วง 3.1 – 7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, 2556ก; 2556ข) 

           

           
 
 

ภาพที่ 4  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมความเค็ม (A) อุณหภูมิ (B) พีเอช (C) และออกซิเจนละลายน้ า (D) บริเวณ
คลองพะวงในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

B 

C A 

D 

พฤษภาคม กรกฎาคม มิถุนายน 
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          3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ิงแวดล้อมกับไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae 
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ของไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้แก่  พีเอช 
ความเค็ม อุณหภูมิ และออกซิเจนละลายน้ าในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม    พ.ศ. 2556 
พบว่าไส้เดือนทะเลวงศ์นี้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ คณิศร์ เกตุมณี (2539) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการแพร่กระจาย
ของสัตว์หน้าดิน บริเวณคลองพะวง ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พบว่าความชุกชุมของไส้เดือนทะเลมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ความเค็ม  ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ า และความเป็นกรด-ด่างของน้ า เป็นต้น จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความเค็ม และพีเอชของน้ ามี
ผลต่อการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลทั้ง 3 ชนิดมากที่สุด (P<0.01) เมื่อเทียบกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ สอดคล้องกับการศึกษาของจิรประภา บริรักษ์ (2543) ที่ศึกษานิเวศวิทยาเและอนุกรมวิธานของ
ไส้เดือนทะเลบริเวณป่าชายเลน จังหวัดระนอง ซึ่งกล่าวว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการแพร่กระจายของ
ไส้เดือนทะเลมากที่สุด คือ ความเค็ม โดยพบความหลากหลายและความชุกชุมของไส้เดือนทะเลแปรผัน
ไปตามฤดูกาล เช่นเดียวกับ McQuaid (2013) ที่พบว่า  F. enigmaticus ซึ่งถูกรายงานว่าเป็นชนิดพันธ์
ต่างถ่ินที่รุกรานบริเวณปากแม่น้ า Zandvlei มีความสัมพันธ์กับความเค็มของน้ า โดยบริเวณที่มีความเค็ม
ของน้ าค่อนข้างต่ าพบไส้เดือนทะเลชนิดนี้มีการสร้างท่ออาศัยบนพ้ืนผิวของวัตถุต่างๆอย่างหนาแน่น ส่วน
วรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ และ วรลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ (2552) กล่าวว่าบริเวณน้ ากร่อยเป็นช่วงรอยต่อ
ของแหล่งน้ าจืดและน้ าเค็มที่มาบรรจบกัน มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเค็มของน้ าในแหล่งนี้
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ าในบริเวณน้ ากร่อยมีความส าคัญต่อการ
แพร่กระจายของสัตว์น้ าที่อยู่ในบริเวณนี้ โดยความเค็มต่างกันจะพบชนิดของสัตว์ต่างกัน (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, 2556) นอกจากนี้ยังพบว่า F. macrodon และ F. uschakovi มีความสัมพันธ์กับ
ค่าออกซิเจนละลายน้ าร่วมด้วย โดยปริมาณออกซิเจนละลายในน้ ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
ไส้เดือนทะเล (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556) 
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ตารางที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม พีเอช ความเค็ม อุณหภูมิ และออกซิเจนละลายน้ า 
           กับไส้เดือนทะเลวงศ์ Serpulidae ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2556 
 

Taxa 
Environmental Factors 

pH salinity temperature DO 
F. enigmaticus 0.366 (**) 0.553 (**) -0.029 0.163 
F. macrodon 0.433 (**) 0.598 (**) 0.072 0.242 (*) 
F. uschakovi 0.432 (**) 0.634 (**) 0.108 0.247 (*) 

 
 

**  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
*  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ไส้เดือนทะเลวงศ์  Serpulidae  มีการสร้างท่ออาศัยอย่างหนาแน่นตามรากโกงกางในเดือน
พฤษภาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งพบไส้เดือนทะเลวงศ์นี้ทั้งหมด 1  สกุล 3  ชนิด  ได้แก ่F.  enigmaticus, 
F.  macrodon และ F.  uschakovi  โดยพบว่าชนิด F.  enigmaticus มีการแพร่กระจายสูงสุดโดยเฉพาะใน
เดือนพฤษภาคมซึ่งมีค่าความเค็มค่อนข้างต่ าในขณะที่ศึกษา เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือน
ทะเลวงศ์นี้กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) พบว่าไส้เดือนทะเลวงศ์นี้มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  เพ่ือให้ข้อมูลเกีย่วกับการแพร่กระจายของ่ไส้เดือนทะเลวงศ์นี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและสามารถ
น าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการติดตามชนิดพันธ์ต่างถิ่นที่รุกราน จึงควรมีการเก็บตัวอย่างไส้เดือนทะเลวงศ์นี้
ให้ครบทุกเดือนหรือครอบคลุมในทุกฤดูกาล และควรเก็บตัวอย่างในแหล่งที่อยู่บนพ้ืนผิวของวัตถุให้
หลากหลายมากข้ึน เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาชีววิทยา การแพร่กระจาย และศึกษาชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นในคลองพะวงและทะเลสาบสงขลาต่อไป  
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ความหลากหลายของเห็บ 
ในต้าบลเขารูปช้าง ต้าบลเกาะแต้ว และต้าบลทุ่งหวัง จังหวัดสงขลา 

Diversity of Tick in Khaorupchang, Kohtaew 
andThungwangSubdistric, Songkhla Province 

 

นูรอารานี สาแม1 นูรียะห์ สามะ2 มิติ เจียรพันธุ์3 และวันวภิา หนูมา4 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลายของเห็บในต าบลเขารูปช้าง ต าบลเกาะแต้ว และต าบลทุ่งหวัง 
จังหวัดสงขลา โดยเก็บเห็บบนล าตัวของโฮสต์ 3 ชนิด ได้แก่ วัว สุนัข และไก่ ชนิดละ 20 ตัว พบเห็บ
ทั้งหมด 252 ตัว เป็นระยะตัวกลางวัยจ านวน 21 ตัว และระยะตัวเต็มวัยจ านวน 231 ตัว ตรวจสอบ
ชนิดของเห็บพบ 3 สกุล 4 ชนิด ได้แก่ Boophilus microplus พบบนล าตัววัว, Rhipicephalus 
sanguineus และ R. haemaphysaloides พบบนล าตัวสุนัข และ Haemaphysalis lagrangei 
พบบนล าตัวไก่ ซึ่ง B. microplus และ H. lagrangei พบที่ต าบลทุ่งหวังมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
38.03 และ 65.22 ตามล าดับ ส่วน R. sanguineus พบมากที่สุดที่ต าบลเขารูปช้างคิดเป็นร้อยละ 
63.64 และ R. haemaphysaloides พบมากที่สุดที่ต าบลเกาะแต้วคิดเป็นร้อยละ 38.10 จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาความหลากหลายของเห็บเพ่ือน าข้อมูลสนับสนุนด้านการแพทย์และ
การปศุสตัว์เป็นแนวทางการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของเห็บในพ้ืนที่ให้ดียิ่งขึ้น 
 
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลาย เห็บ จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3 อาจารย์ ดร. ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
4 อาจารย์ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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Abstract 

 This study was to investigate the diversity of ticks in Khaorupchang, Kohtaew 

and Thungwang Subdistric, Songkhla Province. The ticks was collected from  

20 samples of each hosts: cows, dogs and chickens. The results showed that the ticks 

was found in total of 252, including 21 nymph stage and 231 adult stage. The ticks 

were identified in 3 genus 4 species, including Boophilus microplus in cows, 

Rhipicephalus sanguineus in dogs, R. haemaphysaloides in dogs and Haemaphysalis 

lagrangei in chickens. B. microplus and H. lagrangei was found mostly in Thungwang 

Subdistric (38.03% and 65.22%), R.sanguineus was found mostly in Khaorupchang 

Subdistric (63.64%) and R. haemaphysaloides was found mostly in Kohtaew 

Subdistric (38.10%). Thus, it is particularly important to study the diversity of ticks to 

support the medical and livestock management, as well as to prevent the epidemic 

of ticks in the area. 

 

Keywords : Diversity, Tick, Songkhla Province 
 

บทน้า 
เห็บอยู่ในกลุ่มสัตว์ขาปล้อง (Arthropoda) จัดอยู่ในกลุ่มแมง อันดับ Parasitifomes ซึ่งเป็น

ปรสิตภายนอกที่มีความส าคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ อาศัยอยู่ตามผิวหนังของสัตว์มี 

กระดูกสันหลังหลายชนิด ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม เนื่องจากเห็บ

ต้องกัดและดูดเลือดจากสัตว์เพ่ือเป็นอาหาร และใช้ในการเจริญเติบโต การกัดของเห็บจะส่งผล

กระทบถึงสุขภาพของสัตว์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ผลกระทบทางตรงท าให้สัตว์เสียเลือด เกิดการ

ระคายเคือง และอักเสบของผิวหนัง รวมทั้งอาจเกิดการแพ้ นอกจากนั้นหากสัตว์ถูกเห็บดูดเลือดเป็น

จ านวนมากอาจก่อให้เกิดภาวะโลหิตจาง น้ าลายของเห็บบางชนิดยังมีความเป็นพิษ และก่อให้เกิด

อาการอัมพาต อีกทั้งผลกระทบทางอ้อมเห็บเป็นพาหะในการน าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย 

ริกเกตเซีย และโปรโตซัวเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และสัตว์ (พนิดา พลสีลา, 2541) นอกจากนี้เห็บยังมี

ความสามารถในการขยายพันธุ์สูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี มีวงจรชีวิตได้นาน ยากต่อการก าจัด 
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ในหลายๆ พื้นที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเห็บอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการเป็นพาหะน าโรค ลักษณะอาการ 

ผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง (นภาลัย กกขุนทด และคณะ , 2556) ความรุนแรงของโรคระบาดที่เกิดจาก

เห็บ เช่น โรคไข้สมองอักเสบ และการระบาดของไข้เห็บในฟาร์มวัวเนื้อ สร้างความเสียหายอย่างมาก

ในด้านเศรษฐกิจ (ภาวินี อริยะกุลวงศ์, 2549)  

ต าบลเขารูปช้าง ต าบลเกาะแต้ว และต าบลทุ่งหวัง อยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่

ค่อนข้างใหญ่ สภาพทางกายภาพเป็นพ้ืนที่เชิงเขา มีทุ่งหญ้า และป่าเขาประชาชนในพ้ืนที่มีการเลี้ยง

สัตว์เลี้ยง และท าปศุสัตว์ ซึ่งสนธยา เตียวศิริทรัพย์ (2554) ได้กล่าวว่า เห็บเป็นปรสิตภายนอกที่มี

ความส าคัญที่พบในสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งชนิดที่

เป็นสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสัตว์ป่าเห็บจากปศุสัตว์เป็นพาหะน าเชื้อโรคหลายชนิดทั้งในกลุ่มแบคทีเรีย

และโปรโตซัว ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียคุณค่าทางเศรษฐกิจมากมายในแต่ละปี เห็บจากสัตว์เลี้ยง เช่น 

หมา แมว และเห็บป่าซึ่งอาศัยอยู่ในสัตว์ป่าตามระบบนิเวศของผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ

มนุษย์ โดยโรคในสัตว์ที่เกิดขึ้นจากพาหะชนิดนี้ มีหลายชนิดเช่น anaplasmosis, babesiosis, 

ehrlichiosis และ rickettsiosis ซึ่งสามารถติดต่อถ่ายทอดสู่คนได้ (Ahantarig et al., 2011; 

Ahantarig et al., 2008) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาความหลากหลายของเห็บในวัว สุนัข 

และไก่ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนนิยมเลี้ยงกันมากในต าบลเขารูปช้าง ต าบลเกาะแต้ว และต าบลทุ่งหวัง 

เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสนับสนุนด้านการแพทย์ การควบคุมเห็บพาหะน าโรค การระบาดของ

โรคจากเห็บ อีกท้ังลดปัญหาทางสาธารณสุขและสุขภาพที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ และ

งบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมาก  

วิธีการวิจัย 

 1. การเก็บตัวอย่าง 
เก็บตัวอย่างเห็บจากพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ ในต าบลเขารูปช้าง ต าบลเกาะแต้ว และต าบลทุ่งหวัง

โดยตัวอย่างเห็บจะถูกเก็บแบบสุ่มจากโฮสต์ 3 ชนิด ได้แก่ วัว สุนัข และไก่ ชนิดละ 20 ตัว โดยสวม

ถุงมือ จากนั้นใช้มือคล าหาตัวเห็บตามส่วนต่างๆ บนล าตัวของโฮสต์ ได้แก่ บริเวณ ใบหูหลังหู ใต้คาง 

และขาพับ ใช้เวลาในการเก็บเห็บจากล าตัวของโฮสต์หนึ่งตัวไม่เกิน 10 นาที ตามวิธีการของ พนิดา 

พลสีลา (2541) น าเห็บใส่ในขวดตัวอย่างที่บรรจุแอลกอฮอล์ 70% แล้วบันทึกรายละเอียดต่างๆ 

ได้แก่ ชื่อโฮสต์ที่เก็บ วันที่ท าการเก็บ สถานที่เก็บ และพิกัดทางภูมิศาสตร์  
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 2. การจ าแนกชนิดของเห็บ 
น าเห็บที่รวบรวมได้จ าแนกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า (stereo microscope) 

เพ่ือดูลักษณะภายนอกของเห็บ และแยกระยะต่าง ๆ ของเห็บจากคู่มือต่อไปนี้ 

การศึกษาชนิดของตัวเห็บที่พบในป่า สัตว์ป่า-สัตว์เลี้ยง ในจังหวัดขอนแก่น (พนิดา พลสีลา, 2541) 

1) The genera Boophilus, Rhipicephalus and Haemaphysalis (IXODIDAE) of the 

new world (Cooley, 1946) 

2) African Ixodoidea Ticks of the Sudan (with special reference to Equatoria 

Province and with preliminary reviews of the genera Boophilus, Margaropus and 

Hyalomma) (Hoogstrall, 1956) 

3) Keys to the Adult Ticks of Haemaphysalis Koch, 1844, in Thailand with 

Notes on Changes in Taxonomy (Acari: Ixodoidae: Ixodidae) (Tanskul and Inlao, 1969) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1. ความหลากหลายของเห็บในต้าบลเขารูปช้าง ต้าบลเกาะแต้ว และต้าบลทุ่งหวัง 

การส ารวจเห็บในต าบลเขารูปช้าง ต าบลเกาะแต้ว และต าบลทุ่งหวังตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จากล าตัวของโฮสต์ 3 ชนิด ได้แก่ วัว สุนัข และไก่ ชนิดละ 20 ตัวพบเห็บ 3 

สกุล 4 ชนิด ได้แก่ B. microplus, R. sanguineus, R. haemaphysaloides และ H. lagrangei 

ทั้ง 3 ต าบลนี้มีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของเห็บ 4 ชนิดเป็นอย่างดี 

เนื่องจากต าบลเขารูปช้าง ต าบลเกาะแต้ว และต าบลทุ่งหวัง คนในชุมชนประกอบอาชีพ เลี้ยงวัว 

เลี้ยงไก่ รวมทั้งเลี้ยงสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง ทั้งแบบกักขังสัตว์ภายในคอก และปล่อยอิสระ และมีทุ่งหญ้า

ส าหรับที่หากินของสัตว์เลี้ยง โดย B. microplus เป็นชนิดที่พบมากในต าบลทุ่งหวัง (38.03%) 

เนื่องจากพ้ืนที่มีการเลี้ยงวัวเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับพนิดา พลสีลา (2541) ที่กล่าวว่า B. microplus 

พบได้ในวัวและกระบือ โดยพบอยู่ตามตัวของวัวนมมากที่สุด ส่วนสกุล Rhipicephalus พบได้บนตัว

สุนัข มี 2 ชนิดคือ R. sanguineus และ R. haemaphysaloides ซึ่งจะพบ R. sanguineus มากใน

ต าบลเขารูปช้าง (63.64%) สอดคล้องกับอาคม สังข์วรานนท์ (2533) ที่รายงานว่า R. sanguineus 

เป็นเห็บที่พบบ่อยในสุนัขหลายจังหวัด และหลายภาคของประเทศไทย ส่วนชนิด R. haemaphysaloides 

พบที่ต าบลเกาะแต้วมากท่ีสุด (38.10%) เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การพบ R. sanguineus และ R. 
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haemaphysaloides ในแต่ละต าบลจะเห็นว่ามีสัดส่วนที่แปรผกผันกัน โดยต าบลเขารูปช้างพบ R. 

sanguineus มากกว่า R. haemaphysaloides แต่ต าบลเกาะแต้วและทุ่งหวังจะพบ R. 

haemaphysaloides มากกว่า R. sanguineus จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างพบว่าสภาพพ้ืนที่

ของต าบลเขารูปช้างมีสภาพพ้ืนที่เป็นเมืองมีที่อยู่อาศัยของประชาชนค่อนข้างมากสุนัขที่เลี้ยงส่วน

ใหญ่เป็นแบบกักขังภายในเขตรั้วบ้านเห็บก็จะวางไข่ภายในบริเวณบ้าน ดังนั้นสุนัขจึงมีโอกาสถูกเห็บที่

ฟักออกมาจากไข่ท่ีอยู่ในบริเวณบ้านเกาะดูดเลือดได้มากกว่าเมื่อเทียบกับต าบลเกาะแต้วและต าบลทุ่ง

หวังจะพบพื้นท่ีเป็นทุ่งหญ้าและมีป่า โดยR. haemaphysaloides สามารถเปลี่ยนสัตว์อาศัยได้หลาย

ชนิดประกอบกับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นทุ่งหญ้าและป่าจึงเหมาะกับการเจริญของเห็บมากกว่า ซึ่งสัมฤทธิ์ 

สิงห์อาษา (2540) กล่าวว่าR. haemaphysaloides เป็นปรสิตภายนอกในลิง หนูหริ่ง กระต่ายป่า 

แสดงให้เห็นว่าสุนัขอาจเป็นโฮสต์ที่ถูกเห็บชนิดนี้อาศัยโดยบังเอิญ เช่นเดียวกับปิ่น ช่างทอง (2545) 

ศึกษาเห็บในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พาสุนัขเลี้ยงเข้าไปในป่า ซึ่ง R. 

haemaphysaloidesอาศัยบนตัวสุนัขโดยบังเอิญ ส าหรับต าบลทุ่งหวังมีการเลี้ยงไก่มาก อีกทั้งมี

พ้ืนที่ติดกับป่าจึงพบ H. lagrangei มากที่สุด (65.22%) ซึ่ง H. lagrangei ส่วนใหญ่เป็นปรสิต

ภายนอกของสัตว์ปีกและเห็บแข็งชนิดนี้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในป่า (ภาวินี อริยะกุลวงศ์, 2549 ; 

Hoogstraal et al., 1973) (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์เห็บที่พบในต าบลเขารูปช้าง ต าบลเกาะแต้ว และต าบลทุ่งหวัง 

 

พ้ืนที่ส ารวจ B. microplus R. .sanguineus R. haemaphysaloides H.lagrangei 
ต าบลเขารูปช้าง 24.65% 63.64% 28.57% 26.09% 
ต าบลเกาะแต้ว 37.32% 22.73% 38.10% 8.70% 
ต าบลทุ่งหวัง 38.03% 13.64% 33.33% 65.22% 

 

 

 

2. ชนิดของเห็บที่พบในต้าบลเขารูปช้าง ต้าบลเกาะแต้ว และต้าบลทุ่งหวัง 

 จากการส ารวจโฮสต์ 3 ชนิด คือ วัว สุนัข และไก่ พบเห็บทั้งหมด 252 ตัวเป็นระยะตัวกลาง

วัยจ านวน 21 ตัว และระยะตัวเต็มวัยจ านวน 231 ตัวจ าแนกได้ 3 สกุล 4 ชนิด คือ B. microplus, 

R. sanguineus, R. haemaphysaloides และ H. lagrangei มีรายละเอียดของรูปร่างลักษณะ

ภายนอกของเห็บแต่ละชนิด ดังนี้ 
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 1) B. microplus พบในวัว มีสีน้ าตาลแดง รูปร่างคล้ายถั่วแดง เป็นเห็บปากสั้น basis 

capitulum รูปหกเหลี่ยม pedipalp จะอัดแน่นซ้อนกัน ส่วนของ cheliserae จะยาวกว่า pedipalp 

และมีเส้นขนอยู่ส่วนปลาย มีแผ่น scutum ปกคลุมทั้งล าตัวส่วนเห็บตัวเมียจะปกคลุมเฉพาะส่วนหน้า

ระยะตัวกลางวัยมี genital groove เจริญไม่เต็มที่ ส่วนระยะตัวเต็มวัย genital groove เจริญเต็มที่

ไม่มี festoons ด้านหลังมี median goove อยู่ตรงกลางคั่นระหว่าง marginal groove ทั้ง 2 ข้าง

พบ anal groove ล้อมรอบทวารหนัก มี adanal plate 1 คู่ อยู่บริเวณทวารหนักทางตอนท้าย

ด้านหลัง และด้านท้องมีขนเล็กๆ ตามล าตัว เพศผู้มีหางเล็กๆ (caudal process) 1 หาง อยู่ท้าย

ล าตัว (ภาพที่ 1) 

 2) R. sanguineus พบในสุนัขเห็บสกุลนี้มีลักษณะคล้ายเห็บในสกุล Boophilus แต่มี 

festoons ล าตัวจะมีสีน้ าตาลแดงเป็นเห็บปากสั้นมี basis capitulum รูปร่างเป็นรูปหกเหลี่ยม 

เพศเมียจะมีแผ่น scutum ปกคลุมส่วนหน้า มีลักษณะเป็นรูปกลมรี มีเส้นขนรอบตัว มี genital 

groove ส่วน adanal plate มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม หรือคล้ายเมล็ดถั่วเขียว (ภาพท่ี 2) 

 3) R. haemaphysaloides พบในสุนัข มีลักษณะคล้ายเห็บชนิด R. sanguineus แผ่น 

scutum มีความยาวเท่ากับความกว้าง adanal plate คล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว (ภาพที่ 3) 

 4) H. lagrangei พบในไก่ เพศเมียจะมีแผ่น scutum ปกคลุมส่วนหน้า มีรูปร่างกลมๆ 

คล้ายรูปไข่ ล าตัวมีสีน้ าตาลแดง จะมี basis capitulum เป็นรูปสี่เหลี่ยม เป็นเห็บปากสั้น เห็บในสกุล

นี้จะเป็นเห็บที่ไม่มีตาท้ังเพศผู้ และเพศเมีย และมี anal groove (ภาพท่ี 4) 
 

 
 

ภาพที่ 1 Boophilus microplus : A. เพศเมีย ระยะตัวกลางวัย  

        B. เพศเมีย ระยะตัวเต็มวัย C. เพศผู้ ระยะตัวเต็มวัย 
 

A B C 
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ภาพที่ 2 Rhipicephalus sanguineus : A. เพศเมีย ระยะตัวกลางวัย  

 B. เพศเมีย ระยะตัวเต็มวัย C. เพศผู้ ระยะตัวเต็มวัย 

 
ภาพที่ 3 Rhipicephalus haemaphysaloides : A. เพศเมีย ระยะตัวเต็มวัย  

     B. เพศผู้ ระยะตัวเต็มวัย 

 
ภาพที่ 4 Haemaphysalis lagrangei : A. เพศเมีย ระยะตัวเต็มวัย B. เพศผู้ ระยะตัวเต็มวัย 

 

เห็บทั้ง 3 สกุลที่พบในการศึกษาครั้งนี้มีความส าคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ โดยเฉพาะ

เห็บชนิด B. microplus เป็นพาหะที่ส าคัญในการน าเชื้อต่างๆ มาสู่วัว ได้แก่ Babesia bovis,  

B. bigemina, Anaplasma marginale และ A. central หากพบเห็บชนิดนี้เป็นจ านวนมากจะ

ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง โดยท าให้เกิดสภาพโลหิตจาง สัตว์อายุน้อยจะท าให้เจริญเติบโตช้า  

แคระแกร็น สัตว์ที่โตเต็มที่อาจท าให้ผลผลิตลดลง ส าหรับเห็บชนิด R. sanguineus เห็บชนิดนี้เป็น

พาหะที่ส าคัญของโรคติดเชื้อในสุนัขที่ประเทศไทยหลายชนิด ทั้งชนิดที่เป็นโปรโตซัว และริคเก็ตเซีย

ได้แก่ Babesia canis, Ehrlichia canis และ Hepatozoon canis (สนธยา เตียวศิริทรัพย์, 2554) 

จากการวิจัยของ Niwetpathomwat และคณะ (2006) รายงานว่าพบโรค ehrlichiosis และ 

A B C 

A B 

A B 
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babesiosis ซึ่ ง เกิ ดจากเชื้ อแบคที เ รี ยที่ มี เห็บ เป็ นพาหะในตั วอย่ า ง เลื อดสุนั ขจาก พ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ส่วนเห็บชนิด R. haemaphysaloides เป็นพาหะที่น าเชื้อแบคทีเรีย Coxiella 

burnetii ท าให้เกิดโรค Q fever ในคนทั่วโลกได้ (พนิดา พลสีมา, 2541) และเห็บแข็งสกุล

Haemaphysalis พบทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

(Tanskulet al., 1983) และยังพบว่า Haemaphysalis มีส่วนท าให้เกิดโรคไข้รากสาดและ 

พยาธิตัวตืดด้วย (นภาลัย กกขุนทด และคณะ, 2556; Changbunjong, 2010)  

โรคที่มีเห็บเป็นพาหะในประเทศไทยนั้น ถือว่ายังมีการศึกษาวิจัยไม่แพร่หลายนัก แต่นับว่ามี

ความส าคัญต่อสุขภาพ การแพทย์ไปจนถึงการปศุสัตว์และอุตสาหกรรมซึ่งมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

เห็บจึงถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศของเราและมีความเกี่ยวข้องในด้านระบาด

วิทยาเป็นอย่างยิ่ง 

สรุป 
จากการส ารวจเห็บในต าบลเขารูปช้าง ต าบลเกาะแต้ว และต าบลทุ่งหวังพบเห็บทั้งหมด 252 

ตัว ซึ่งพบเห็บ 3 สกุล 4 ชนิดได้แก่ B. microplus, R. sanguineus, R. haemaphysaloides และ  

H. lagrangei โดย B. microplus พบบนล าตัววัวที่ต าบลทุ่งหวังมากที่สุด (38.03%) R. sanguineus 

พบบนล าตัวสุนัขที่ต าบลเขารูปช้างมากที่สุด (63.64%) R. haemaphysaloides พบบนล าตัวสุนัขที่

ต าบลเกาะแต้วมากที่สุด (38.10%) และ H. lagrangei พบบนล าตัวไก่ที่ต าบลทุ่งหวังมากที่สุด 

(65.22%) 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีงบปรมาณ 2557 

ขอขอบคุณคณะท างานของศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส าหรับการเอ้ือเฟ้ือ
อุปกรณ์ และเครื่องมือ ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์สุธินี หีมยิ โปรแกรมชีววิทยาและ
ชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ช่วยให้ค าปรึกษาส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3” 

 
ล้าดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล สถาบัน/หน่วยงาน 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 รองศาสตราจารย์เทพกร  พิทยาภินันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3 รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4 รองศาสตราจารย์ยาใจ  โรจนวงศ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คฑาวุธ ไชยเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวนีพร  ชีพประสพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  กาญจนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร  ยางประยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย ์ ชูคด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมารถ  ขําเกลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ  ทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีคํา  บัวโรย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  ฉายศิริพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์  ชอบบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  หวังจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
22 อาจารย์ ดร.คันธมาส  กาญจนภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
23 อาจารย์ ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
24 อาจารย์ ดร.ชุติมา  จันทรจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
25 อาจารย์ ดร.ชูตา  แก้วละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
26 อาจารย์ ดร.ดนุวัส  สุวรรณวงศ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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27 อาจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ธนูทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
28 อาจารย์ ดร.เทพกร ณ สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
29 อาจารย์ ดร.ธนพงศ์  พันธุ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
30 อาจารย์ ดร.ธิวาร ิ โอภิธากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
31 อาจารย์ ดร.นราวด ี บัวขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
32 อาจารย์ ดร.นัยนา  โง้วศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
33 อาจารย์ ดร.นิศากร  วิทจิตรสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
34 อาจารย์ ดร.ปัญญา  พุทธสุภะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
35 อาจารย์ ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
36 อาจารย์ ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
37 อาจารย์ ดร.มนตรี  เด่นดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
38 อาจารย์ ดร.รุจิราพรรณ  คงช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
39 อาจารย์ ดร.วนิดา  เพ็ชร์ลมุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
40 อาจารย์ ดร.วาสนา  มู่สา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
41 อาจารย์ ดร.ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
42 อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  เวศยาสิรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
43 อาจารย์ ดร.สุชวีรรณ  ยอยรู้รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
44 อาจารย์ ดร.สุวรรณ ี พรหมศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
45 อาจารย์ ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
46 อาจารย์ ดร.โสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
47 อาจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
48 อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
49 อาจารย์ ดร.อัจฉรา  เพ่ิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
50 อาจารย์บรรจง  ทองสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สบาย  ตนัไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
52 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
53 รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชูศิริ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
54 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
55 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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56 รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานง  แรกพินิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวด ี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กล้าเวช มหาวิทยาลัยทักษิณ 
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
64 อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
65 อาจารย์ ดร.คุณอานันท์  นิรมล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
66 อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ ์ พุฒสุขขี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
67 อาจารย์ ดร.ธวฒัน์ชัย  เทพนวล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
68 อาจารย์ ดร.พลากร  บุญใส มหาวิทยาลัยทักษิณ 
69 อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
70 อาจารย์ ดร.จเร  สุวรรณชาต ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานนัธ์  โพธิ์ชาธาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  จันระวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
73 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
74 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
75 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
76 รองศาสตราจารย์พูลฉัตร  วิชยัดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตเกษม  หลําสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  วงศ์ชูพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ  บรรจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  พุ่มประไวทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  สมณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
83 อาจารย์ ดร.บรรเจิด  เจริญเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
84 อาจารย์ ดร.พัชร ี หลุ่งหม่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
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85 อาจารย์ ดร.สถาพร  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
86 ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมกาญจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
87 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  อังสุภานิช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
88 รองศาสตราจารย์กัลยาณี  คุปตานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
89 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  รัตนไชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
90 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
91 รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก  สีคง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
92 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
93 รองศาสตราจารย์ศศิวิมล  สุขบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
94 อาจารย์ ดร.วาสนา  บุญญาพิทักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
95 ศาสตราจารย์ อํานวย  ยัสโยธา ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 
96 รองศาสตราจารย์ กิตติ  ตันไทย ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 
97 รองศาสตราจารย์ ลําดวน  เกษตรสุนทร ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ  ทิพย์ธารา ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 
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